
La gazeto aperos sesfoje :
la njan, la 2ian, la aĵan, la 25an, kaj la 

26an de aŭgusto.

N=ro 1.
Sabaton, la 19an de

Augusto 191L

Unu ekzemplero estas senpaga por la kon- 
gresanoj ; pluaj ekzempleroj kostas po io cen- 
timoj. — La kolekto (ses numeroj) : i frankon.

>

Esperantistaj gefratoj, ni kore invitis vin 
por partopreni en nia baldaŭ komenciĝonta 
Sepa , ĉar ni scias, ke nia urbo vere taŭgas 
por esperantista kongreso, ke ĝi estas facile 
alveturebla kaj ke en ĝi mankas nek inte- 
resajoj nek belaĵoj, — kaj ĉar estos por ni 
granda ĝojo revidi tiujn inter vi, kun kiuj 
ni jam travivis ĉarmajn horojn, kaj konatiĝi 
kun la aliaj, kiuj sendube postlasos en ni 
agrablegajn memoraĵojn.

Multnombre vi respondis nian alvokon.
Ni do dankas vin sincere kaj diras al 

vi tutkoran bonvenon. La venontaj tagoj 
estu por vi almenaŭ kompareblaj kun la 
brilaj antaŭaj kongresoj, kiuj estis ja por ni 

la plej bonaj ekzemploj, la plej celtrafa 
instruado.

Kaj se io ne estos tute konforma al 
via deziro, vi pardonos al ni, ĉu ne ? Eĉ 
se via apogseĝo en la teatro ne estos en la 
antaŭa vico, eĉ se via ĉambro estos iom 
proksima de la ĉielo kaj iom malproksima 
de la Akceptejo, vi indulge pripensos — 
ĉu ne ? — ke organizi tutmondan kongreson 
ne estas nur honoro, sed ankaŭ peza laboro, 
al kiu jam dum pli ol unu jaro ni dediĉas 
nian tempon kaj niajn plej bonajn fortojn.

Kaj nun, vivu la Sepa , vivu niaj bon- 
venaj gastaj !

La Sepo por la Sepa.

—* ’



Hodiaŭ, sabaton, je la duono post la

= en la FLANDRA OPEREJO
Morgaŭ, dimancon, je la 8a vespere

EN LA

Esperantista Vagabonda Klubo

FLANDRA OPEREJO
Prezentado de :

DEVO DE REGO
Unuakta tezdrameto de Ne s t o r  DE TIERE 

Esperantigita de AMATUS
La Regino S-ino Lola Carew (London, Anglujo).
La Reĝo S-ro Alfons Van de Velde (Boom, Belgujo).

PROGRAMO

UNUA PARTO

i. V also  en E s, fortepiano solo....................... Ch o pin .
F-ino M. Ba r b in , E. V.

2 . L a  P atro lando , kanto................................
(Originalaj vortoj de A. B. De a n s .)
S-ro W. Ha r v e y , E. V.

Ts c h ir c h .

3. Ĝ ojas  per via  voĉo , dueto el Sam son ka j

D alila ..................................................... Sa in t -Sa e n s .
F-ino Ro s a  Ma u d e  kaj S-ro Jo n e s .

4. Idea lu lo , serĉhumora monologo . . Ad . Se f e r .
F-ino Ad . Ŝe f e r , E. V.

5. K an to .

S-ro Jo n e s .

6. Z igeunertve isen , por violono.......................... SARASATE.
F-ino An n e t t  a  Sc h e b s ma n n , E. V.

DUA PARTO

7. R apsod io  A7, fortepiano solo.
F-ino Ma r ie  Ba r b in , E. V.

8. T rankvila  N oki’ , kanto, . .
(Tradukita de W. Ha r v e y .) 
S-ro W. Ha r v e v , E. V.

9. J n jo  L a itrio , kanto.
F-ina Ro s a  Ma u d e .

io . a) S lava  L u lkan to , violono solo . 
b) Z apeteda , »  »

F-ino An n e t t  a  Sc h e b s ma n n .

Lis z t .

Fr a n z  Ab t .

Ne r u d a .
Sa r a s a t e .

POR KVIETAJ PERSONOJ
Unuakta komedio de Ema n u e l  VAN DRIESSCHE

Esperantigita de AMATUS
Patro Knap
Lenjo, lia filino
Henriko, amanto de Lenjo
Majstro Korus
Elizabeto, lio edzino
Polica komisario

S-ro Karlo Urbez (Barcelona,Katalunigo). 
F-ino Eugenie Colijn (Gent, Belgujo). 
S-ro Otto Jann (Esslingen, Germanujo). 
S-ro Fernand Dore (Troyes, Francujo). 
F-no Adela Ŝefer (London, Anglujo).
S-ro Emil Nicolau (Bukŭresto, Rumanujo).

LU REVUO DE LD SEPO
Unu akto de JAN

kun laaltŝatata kunlaborado de S-ro cefreĝisoro Ar ie  VAN DEN HEUVEL 
kaj de S-ro Ju l e s  VERSTRAETE, ambaŭ de la Reĝa Nederlanda Teatro de 
Antverpeno.

/joo gei n terpre ton to j (se  la  pub liko  ankaŭ  kan tos)

Tre maljuna, sed pli kaj pli bela fraŭlino F-ino Celine Ginroid.
Glora pentristo
M” Broivn
Gretchen Muller
Lucrecia Borgia
Junulo
Timinda Policano
Antido
Pa-ĉti-Li
Bambulao
La lasta el la Mohikanoj

Kompatinda almozulo 
Komercema kolportisto 
Kompetenta paroladisto 
Feliĉa patro
Lia novnaskiginta filo 
Ĉarmplena nutristino 
Fosema ĝardenisto 
Bahiladema ĝardenisto 
La Semanto

S-ro Emiel Vega.
F inoj Caroline Hodgson (Londono). 

Adela Ŝefer (London). 
Maria Lannie (Boom).

S-oj Leopold Vcrbraeken. 
Michel Sebruvns (Gent). 
Rene de Senco-Grando. 
Hyman Finebloom. 
Rubin Untermann.
Antonin Jakeŝ (C. Budejovice, 

Bohemujo).
Ar ie  VAN DEN HEUVEL. 
Oscar Van Schoor. 
Ju l e s  VERSTRAETE. 
Leopold Scheltens (Boom) 
HectorVanderplanken (Boom). 
Camiel Babilon (Boom). 
Adolphe Tilliere (Bruxelles). 
Fernand Mathieux( Br uxel les). 
Alfons Van de Velde (Boom).

ii . L a  m orgaŭ a V irino , dialogo .... 
F ino Jo h a n in o  Fl o u r e n s  kaj S-ro...

Ro k s a n o .

12. L a  E spero - .. . > . F. d e  Me n il .

GEĤORISTOJ. — S-inoj Currie, Poppleton kaj Wood : S-inoj t)ixon, 
Drinkivater, Graham, Hurley, Judson, Poppleton, Smith, ittam kaj vVila; 
S-roj Currie, Fernlev, Hardaker, Harrison, Hellhvell, Poppleton, Smith. 
Sutclitle, Tonis kaj \V00d (Burnlev, Anglujo); — S-inoj Page kaj \Vilson; 
F-inoj Alexander, Baird, Dishard, Johnson, Munro, Mc. Intosh, Mackenzie, 
Mc. Neillie, Robertson, Simpson. Beatrice Wanless, Belle \\anless kaj 
Williamson ; S-roj Harvev, Macgregor kaj Page (Edinburgh, Skotujo);— 
F-ino Mc. Crone (Kilmarnock, Skotujo);— F-inoj Lehner, 1 urĝas kaj 
Wakcynska (Dresden, Germanujo); — F-ino H. Schneller, M. Schneller 
kaj Homung (Augsburg, Germanujo'; —S ino Stavi : F-inoj De Baeck, De 
Ridder kaj Vanderplanken ; S-roj Clerbaut, De hidder kaj Vcrbruggen 
(Loom, Belgujo) ; —S-ino Roscam : F-inoj De Kock, De Schepper, L. 
De VVieuiv, M. De Wieuw, Dollez, Drion, Giglot, Herickx, Klingelhoets, 
Posenacr, Schoofs, Sebus, Van Braeckel, Vermeulen kaj V uyts; S-roj Born- 
stein, DeBicker, Derks, ('aris, De \Vieuw, Dollez. Drion, billet, Heyn- 
derickx, Podrusnick, Roscam, Schoofs, Van Dessel, Van Gansen, \ an 
Huile, Vermandel kaj VVeisz (Antverpeno kaj antaŭurboj).

ORĤESTRETO.-S-ino Van de Biiel : F-inoj Bevcl kaj Van de Briel ; 
S-roj Jacobs, D-ro von Lennep, D-ro Leysen, Sommer, D-ro Van de Briel, 
E. Van de Briel kaj D-ro Van der Biest.



ATJE
Unu el la profitoj — mi povas eĉ diri el la plej interesaj 

profitoj — kiujn ni ricevas de niaj universalaj kongresoj, dank' 
al nia lingvo Esperanto, estas pli profunda kono pri la intima 
sento de la lando, en kiu la kongreso okazas. Ciu bone scias, ke 
tiu intima sento elmontriĝas per la literaturo precipe, ĉar la 
literaturo estas la plej pura esprimo de la rasa animo, kiu havas 
siajn proprajn vortojn kaj frazmanierojn por esprimi siajn pro- 
prajn pensojn. La sperto venke montris, kiamaniere Esperanto, 
pli multe ol iu nacia lingvo, alproksimiĝas al alia nacia lingvo, 
kondiĉe ke la traduko estu verkita de samnacia esperantisto, 
kiu pli bone transdonas la intimecon de sia nacieco. Niaj unuaj 
kongresoj montris la vojon. La belega ekzemplo donita de 
Emmanuel kaj Hedwig Reicher trovis poste imitantojn. 
M istero  de  D oloro de la potenca dramisto A. Gual instruis nin 
pri la kataluna sento.La venonta kongreso promesas al ni simil- 
an ĝuon -.K aa tje , la profunde emociplena dramo de Paul Spaak, 
belga aŭtoro, ŝajnas tute difinita por konigi al ni «lapsikolo- 
gion, la animon, la vivon » de la flandra-nederlanda raso.

Mi jus legis la belan verkon de Paul Spaak en la franca 
teksto kaj en la tre lerta esperanta traduko verse verkita de 
D-ro W. Van der Biest, kaj mi tutkore dankas al niaj belgaj 
amikoj, organizantoj de la Sepa kongreso, ke ili elektis tiun 
verkon, prezentotan de profesiaj geaktoroj, kiuj fervore 
lernis Esperanton, por ke ili pli ĝuste interpretu sian rolon. 
Tiu arta konscio meritas laŭdojn ; antaŭajn ekzemplojn ni 
trovis en Dresdeno kaj Barcelono, kaj tio certigas al ni la 
estontan sukceson de prezentado.

Sed, ne antaŭkalkulante la rezultojn, mi deziras nur diri 
kelkajn vortojn pri la verko, kiun mi trovas tute rimarkinda. 
S-ro Emile Verhaeren, la konata belga literaturisto, en pa- 
rolado farita okaze de la kvindeka prezentado, kaj presigita kiel 
antaŭparolo de la teatraĵo, tiel resumas la agon :

« En K aa tje , —  li diras — (’) tute nederlanda pentristo, 
penetrita de sia raso, formita de la riveroj, la tero, la vento, la 
lumo tieaj, decidas, dudekjare, senigi sin de si mem por serĉi 
en fama lando fremdan instruadon, kaj, se mi kuraĝas diri, 
emociojn, sentojn, manojn, okulojn, kiujn li kredas pli bonaj, 
ol liaj estas.

« Li de tie iam revenas, fiera pri si mem kaj pri sia meta- 
morfozo, preskaŭ feliĉa tial, ke li elvojiĝis ; sed jen malrapide 
lia lando lin realmilitas, ĝi lin liberigas de la nenatura eduk- 
ado kaj ĝi redonas al li la feliĉon, per la rideto de junulineto 
sidanta apud fajrejo, kun simpla puntkuseno sur la genuoj. »

Tute simpla estas la temo, sed per kia profunda sento, per 
kia nediskutebla vero, per kia sincera amo al la naskiĝa lando, 
la aŭtoro desegnis la karakterojn de siaj geherooj! Nur la 
legado de la teksto naskas intiman emocion tute korpremantan, 
kvankam la verko estas nederlanda, ĉar antaŭ ĉio ĝi estas 
vere homa.

«La ideo estas ĝenerala,daŭrigas S-ro Emile Verhaeren; 
ĝi enhavas la lukton de la homa personeco kontraŭ senatura 
edukado. Ŝanĝu la situacion. Imagu ne nordan, sed sudan 
artiston ; ne flandran, sed italan pejzaĝon : edukadon ne en 
Hago, sed en Venezio ricevitan ; kaj sentigu al iu lernanto de 
Carpaccio la deziron al Brugo, kiel Jan sentas la deziron al 
Romo : vi eltiros el la teatraĵo la saman instruon kaj la saman 
konkludon. Kaatje vivas kaj estas vera, ne nur tie ĉi, sed an- 
kaŭ aliloke, ĉie ; kaj jen la precipa merito de la aŭtoro. »

(°) Tra juko de D-ro W. VAN DER BIEST

Mi ne povis pli bone fari ol represigi tiujn liniojn, kiuj 
klarigas la veran belecon de tiu verko.

Mi nur analizos tre rapide la agadon : Jan, la nederlanda 
pentristo, estas tuj forironta, kiam leviĝas la kurteno. Li

Certigas, ke por lerni sian arton 
Tutplene, oni devas sian landon 
Forlasi, kaj studadi la artaĵojn 
De la aliaj landoj...

Dank’al Kaatje, li povas eksterlande stutadi. Ni — diras 
al Kaatje la maljuna patrino de Jan —

Pro vi al Jan permesis ltalujon 
Veturi; ni konservas vin !

Jan estas tute ravita pri sia revo. Li ekkrias :
Imagu ĝardenegon riĉan je 
Palacoj ! Ĉe la blua maro, sub 
Ĉielo pura kiel la mantelo 
De 1’Virgulin', imagu ebenaĵon 
Alridetantan, oranĝarbojn, kiuj 
Kliniĝas sub la pezo de la fruktoj, 
Kaj urbojn artoplenajn, fierantajn 
Prusiaj turoj, siaj kampaniloj !...

Ilin li komparas kun la pentrajoj, kiujn lia lando povas 
inspiri,

kun nebulo sia densa, 
Kun sia terebena ĉiam, ĉie, 
Kun sia horizont’ sen ia ĝojo, 
Kun sia duonombro, kie la 
Koloroj malaperas...

Sed — kontraŭstaras Kaatje — « ĉu oni devas, por talenton 
havi, tiel malproksimon foriri ? » Ŝi jam havas malprecizan 
antaŭsenton, kiun poste — en la lasta akto — ŝi klarigos en 
tiuj belaj versoj:

Oni ja kapablas 
Animon sian tutan doni nur 
Al tio, kion oni konas, kio 
Kutima estas, kion oni havas 
En sia hejm’, proksime,kio tial 
Eĉ estas parto de la propra vivo.

Sed Jan entuziasme foriras ltalujon, por ke — li diras — 
mi esprimuA

La sentojn, kiuj nun en mi naskiĝis, 
Kaj por reveni fine, grandigita 
Per tiu ekziltempo, kaj savita 
Per tiu bapto !

Kaj du jaroj pasas. Li revenas hejmen, sed ne sola. 
Virino akompanas lin — Pomona —,kaj li certigas al la gepatr- 
oj, ke ŝi estas lia edzino. Kaatje, kiu interne karesis mildan 
revon, malesperas ; sed la kuraĝa knabino kaŝas en sia koro 
la larmojn, kiuj, defalante en ĝin, fosadas malrapide sulkon de 
doloro. Baldaŭ Pomona, la itala virino, eksentas, ke ŝia koro, 
plena de suno kaj lazuro, velkas en la malvarma klimato de 
la sensuna lando, en kiu ŝi frostotremas, en kiu eĉ la kisoj de 
1’amanto ne povas ŝin revarmigi. Kaj post disputado ŝi nokte 
forkuras, ĉion forlasante.' Tamen Jan ne sekvas ŝin, ĉar jam 
la naskiĝa lando lin reekkaptis. Kaatje pro la ne atendita 
forkuro de Pomona komprenas, ke la italino kaj Jan ne estas 
geedzoj; ŝi denove esperas, kaj trovas bonan kuraĝon por 
refortigi sian amatan Jan, por redoni al li la amon al la 
lando. Malesperinte pri sia arto, Jan disŝiris la pentraĵon, 
kiun li estis pentrinta laŭ la itala maniero, kaj rifuzas denove 
repreni siajn penikojn. Tiam.tre simple, Kaatje klarigas al li, 
kiamaniere oni povas pentri simplajn subjektojn « kiujn oni 
havas en sia hejmo >. Ŝiaj vortoj meritas esti citataj — ŝi pa- 
rolas dum ŝi puntaĵon faras — :



f

. .. Oni nur bezonas kelkajn 
Fadenojn, kelkajn pinglojn.. Miaj manoj 
Rapide, gaje plektas, kvazaŭ ili 
Klavcenon ludus... kaj aperas jen 
Steletoj, rozoj, palmoj, inter si 
Miksitaj.., kaj ladenoj ili tamen 
Nur estas... Floroj dugas for,laboras 
La fingroj miaj, kaj malpeza, kiel 
Paradizbirda aperas la puntaĵo. 
Kaj dume ... kun anim’ malpeza ankaŭ, 
Mi sekvas mian revon, malproksime!! .. 
Mi nur bezonas pinglojn kaj fadenojn...

Kaj la junulino, kiu nun staras, kiel la animo de 1’patrujo 
montrante la vastan horizonton de Holando, ekkrias :

Ho, rigardu, l
Rigardu ! Tiel hela, kiel ia i
Legend-afi ia historipentrajo. 
Jen etendiĝas nia horizonto, 
La vasta horizonto de la Holando, ;
Kun sia malrapida riverego, 
Kun siaj muelejaj krucobrakoj !
Rigardu la kanalon, kiu treme 
Reflektas la ĉiaman vojiradon 
De 1’ blankaj nuboj! Ho, kadraj' belega 
De lia viv’, kaj vi, patruja suno, 
Konvinku lin, ke oni povas fari 
Senmortajn verkojn, se nur oni restas 
Fidela al la propra land’, se oni 
(lin amas, kaj se oni sur la tolon 
Nur pentras ĝian lumon, la kutiman 
Dolĉegan intimecon de 1'patrujo, 
La urbon, la riveron, la ĝardenon, 
La hejmon de 1’gepatroj, tiun ĉambron 
Malnovan, tute plenan de parfumo 
l'c ordo, de bonesto kaj de floroj...

Jan komprenis. La rigardas la puntistino!!, kaj diras : 
Kaj... apud la fenestro, dolĉe, pace, 
En milda lum’ de tago subiĝanta, 
Gracie sub la lina kufo ŝi 
Klinadas sin... ŝi, kies kor^ hela 
Kaj simpla aperigas antaŭ mi 
Tutnovan mondon de beleco kaj de 
Entuziasmo...

Jan estas savita ; per la mildeco de Kaatje, la mildeco 
de la patrujo tute reprenis lin.

Jen en siaj grandoj linioj tiu kortuŝanta intima verko. 
La moralon de ĝi ni trovos en la antaŭparolo de S-ro 

Verhaeren :
« Certe, ne estas malpermesite iri malproksimon por entu- 

ziasmiĝi pro alilanda arto. Romo kaj Firenzo en la XVIa 
jarcento, Parizo en la XIXa, restas urboj de ega spiritaltigo 
kaj edukado ; sed oni ne estu ensorbata de ili tiom, ke oni el 
ili revenu kun iu Pomona, tute latina belulino, dum ia hu- 
milased admirinda Kaatje, kies beleco estas nepre norda, nin 
atendas kaj nin amas silente en nia hejmo. En ŝi ni devas 
revidi nin mem, post iu ajn vojaĝo. En ŝi ni devas retrovi, 
ĉiam pli forte, nian profundan intiman vivon. »

La vortoj de S-ro Verhaeren povus esti dirataj de ĉiuj. 
Do, belega estas verko, kiu naskas tiajn sentojn : ĝi estas 
vere homa. !

La citaĵoj, supre montritaj, povas doni ian ideon pri la 
beleco de la originala penso kaj ia lerteco de la tradukinto, 
kiu sukcesplene faris tre sinceran sed tre malfacilan laboron. 
Multe mi povas ankoraŭ diri pri la aliaj personoj ; la Patro, 
la Patrino kaj la itala knabino Pomona. Sed mi intencas, 
nek trouzi la afablecon de la legantoj, nek ĉion montri, por 
ke ilia scivolemo koncerne tiu verko estu pli forte ekscitita, 
por ke ilia ricevu pli grandan deziron ĉeesti la prezentadon

dum la kongreso. Fine mi ankoraŭ unu fojon dankas la or- 
ganizantojn de la Sepa kongreso, ke ili elektis tiun teatrajon, 
kiu estas « ne nur ĉi tiea, sed ankaŭ aliloka, ĉiea».

Kaatje, kvankam en flandra kostumo, estante la esprimo 
de universala sento, okupos tre prave sian lokon, en univer- 
sala kongreso de Esperanto, en Belgujo.

E l Belga Esperantisto. F. d e Me n t i..

' Kelkaj fragmentoj el KAATJE estos forigataj dum la prezentado. 
Estas la jenaj :

Paĝo 6. — Lin. 7 : Kiam li veturis... ĝis lin. 13 : terura.
» 8. — Lin. 6 : Patrino !... ĝis lin. 18 : propra ido !
» Q. — Lin. 19 : Bone... ĝis paĝo to, lin. 5 : infano !
» 14. -- Lin. 20 : Mi.., ĝis paĝo 12, lin. 12 : Sed.
» 18. — Lin. 3 : Foriris... ĝis la lasta linio de la paĝo : Jan !
» 30. — Lin. 29 : Ne. plendi.., ĝis paĝo 31, linio 25 : refarata.
» 67. — Lin. 67 : Sed... ĝis lin. 69 : majstroverkojn.
» 97. — Lin. 9 : Preskaŭ .. ĝis paĝo 98, lin. 3 : tie !
» ioi. — Lin. 27 : Mi enŝlosis... ĝis paĝo io», lin. 13 : antaŭe !
» 108. — Lin. 8 : Sendube.., ĝis lin. 31 : tremus.

Diversaj Informoj
Aliĝoj. — Ĝis nun (sabaton, la 19 an, je la sesa matene) 

1573 gekongresanoj aliĝis, nome : 2 el Alĝerio, 1 el 
Aŭstralio, 25 el Aŭstrio, 171 el Belgujo, 3 el Bosnio, 2 el 
Brazilujo, 595 el Granda Britujo kaj Irlando, 2 el Bulgarujo, 
1 el Ĉilo, 8 el Danujo, 365 el Francujo, 188 el Germanujo, 
1 el Hindujo, 48 el Hispanujo (inkluzive Katalunujo), 33 el 
Holando, 1 el Holanda Hindujo, 8 el Hungarujo (inkluzive 
Kroatojn). 1 el Ĥinujo, 7 el Italujo, 1 el Kanado, 1 el 
Koŝinĥinujo, t el la Kuba Respubliko, 1 el Meksiko, 4 el 
Norvegujo, 5 el Rumanujo, 23 el Rusujo. 2 el Svedujo, 35 
el Svisujo, 1 el Transvalujo, 1 el Urugvajlando, kaj 35 el Lsono.

Oficialaj delegitoj. — S-ro Da v ig n o n , ministro de 
la Eksterlandaj Aferoj, sendis, en la nomo de la belga 
registaro, invitojn al ĉiuj landoj reprezentataj en Bruselo, 
por ke ili sendu oficialajn delegitojn al la Sepa.

En nia venonta numero ni publikigos la liston de la 
oficialaj delegitoj.

Ekspozicio. — La ekspozicio estas malfermita ĉiutage 
de la ioa ĝis la 4a. Ob i esta s in siste peta ta tu ŝi nen iun  
ekspozic iitan ob jek ton .

Akceptejo. — La akceptejo estas malfermita (en la Reĝa 
Ateneo):

Dimanĉon, la 2oan : de la 8a ĝis la i2a matene, de la 
2a ĝis la 5a, kaj de la 6a ĝis la 8a.

Lundon, la 2ian : de la 8a ĝis la io 1 2a, de la 1 1 2a 
ĝis la 2 i.'2a , kaj de la 6a ĝis la 7a.

Mardon, merkredon kaj ĵaŭdon : de la 8a ĝis la 9a kaj 
de la 2a ĝis la ĵa.

Festeno. - Kartoj por la festeno (po 5 sm.) estas 
aĉeteblaj en la vendejo.

Rekomendataj firmoj. — Ni konsilas al la gekongres- 
anoj,ke ili prefere vizitu la butikojn .trinkejojn kaj restoraciojn, 
sur kies montraj fenestroj ili vidos a fiŝon kun verda ste lo .

Vizitoj al la vidindaĵoj de laurbo. — Z oo log ia  Ĝ ar- 
dcno (Staciplaco, Statieplaats, Place de la Gare). — En la 
vendejo estas aĉeteblaj enirkartoj, kiuj valoras de la 2oa ĝis la 
27a inkluzive, por la malgranda prezo de unu franko . (La 
ordinara unufoja enirprezo estas 1,25 fr.)



U rbestrarejo  (Granda Placo, Groote Markt, Grand’ Place). 
— La eniro estas senpaga dum la tuta kongresa semajno de la 
ioa ĝis la 4a ; oni nur devas montri sian kongreskarton.

M uzeo  de  B ela j A rto j (Popolplaco, Volksplaats, Place du 
Peuple). -- Same.

M uzeo  P lan tla  (Vendredplaco, Vrijdagmarkt, Marche du 
Vendredi). — Same.

M uzeo  S teen (Kajo Van Dijck, Van Dijck kaai, Duai Van 
Dijck). — Same.

M uzeo  de  F olk lo ro  (Strato de PS-ta Spirito, II. Geeststraat, 
Rue du St-Esprit). Same.

M uzeo  Fr a n s  Cl a e s  (Strato S-ta Vi acento, St-Vi ncenii us- 
straat, Rue St-Vincent. — Oni vidu la venontan numeron.

Flandra Operejo. — Lajenaj sidlokoj estas nen iam je 
la dispono de 1’gekongresanoj.

'tere taĝ o , n-roj 2,3,4,5,6,7,9,i 1,13,17,37,39,41,43,64,66,68, 
70,72,100,102,104,122.124,350 kaj la antaŭscenejaj loĝioj ;

U nua  etaĝ o , la loĝioj n-roj 9,11,12 kaj 13, la antaŭscenejaj 
loĝioj, kaj la balkonseĝoj n-roj 16,18,39,40,31,42,65,66.67,94, 
96,98,100,107,109,111,113,115,117 ;

I)ua  etaĝ o , n-roj 26,28 kaj 182.
Dum la koncerto de flandra j  kan to j , la dua  vico de l'tere- 

taĝ a j seĝ ego j ankaŭ ne estos je la dispono de l’gekongresanoj.
Por la prezentadoj de K aa tje , ĉiuj gekongresanoj devos 

havi numeri tan karton, mendeblan antaŭe en la Akceptejo (ifr. 
por seĝo en la teretaĝo aŭ en la unua etaĝo, 0,50 fr. por la 
aliaj etaĝoj) aŭ havebla senpage en la Operejo, la vesperon de 
la prezentado, inter la 7a kaj la 8a.

Malgojigo okazintaĵo kun aeroplano. — Kun 
granda bedaŭro ni konstatis, ke la aeroplano, per kiu Ru b e n s  
devos alveni sur la scenejo en L a R evuo dela Seĝ a estas 
tro granda. Gi devos do resti malantaŭ la scenejo. Tamen 
la kongresanoj... aŭdos ĝian bruon.

Inko por samideanoj. — Ni varme rekomendas la 
inkojn P elikan , kies anoncon la kongresanoj bonvole legos en 
nia gazeto

Samtempe ni enmetas en la nunan numeron folion, kiu 
enhavas detalojn pri ĉi tiu interesa entrepreno.

Saluto al Belgujo. — Ni atentigas ĉiujn gekongres- 
anojn pri la bela kanto Sa lu to a l B elgu jo , paroloj de S-ro 
Me n a l d a , muziko de l’« patro de 1’Espero», S-ro barono 
d e Me mi.. Ĝi estas havebla en la Ekspozicio-Vendejo, po 
unu franko.

La esperantistaj farmaciistoj, ĉeestantaj la kongre - 
on estas informataj, ke fakaj kunvenoj por farmaciistoj okazos 
en la Reĝa Ateneo, mardon 22an kaj vendredon 25an de 
aŭgusto je la 10 j 2 matene. — La C ercle M edica l kaj Socie te i 
de P harm acie de Antverpeno, intime akceptos la kuracistojn 
kaj farmaciistojn, merkredon 22an je la 9a vespere, en la 
granda ĉambro de la Cafe Suisse, Verda Placo.

La esperantistaj farmaciistoj bonvolu sendi sian vizit- 
karton al la Sekretario de 1. E. F. A. (Internacia Esperantista 
Farmaciista Asocio), S-ro Os c a r  Va n Sc h o o r , Vondel- 
straat, 20, Antverpeno.

Ligo por la defendo de lingvo kaj nacieco de 
malvastaj nacioj. — La samideanoj, kiuj deziras ĉeesti la 
kunsidon de ĉi tiu ligo, lundon 2ian je la io 1 2 matene en la 
Reĝa Ateneo, bonvolu sendi sian nomon kaj adreson al S-ro 
O. Va n  Sc h o o r , Vondelstraat, 20, Antverpeno.

Komunikoj de la Organiza Komitato

Grava Avizo. — En la Reĝa Ateneo, kaj en ĉiu loko,kie 
okazos oficialaj kunsidoj aŭ manifestoj de la Sepa Kongreso, 
oni povos disdoni paperojn aŭ dokumentojn al la Kongresanoj, 
nur post  perm eso  de  la  K ongresa E straro .

Instrukcio por sinjoroj rajtigitaj delegitoj. — Tuj 
post sia alveno en Antverpeno, ĉiu Rajtigita Delegito devos 
iri al la Akceptejo de la Kongreso.

Se li posedas jam sim rajtigan karton, senditan de la 
Centra Oficejo, li devos prezenti tiun karton, kai la aliajn 
kartojn,kiujn oni transdonis al li por ke li anstataŭu mankantajn 
delegitojn. Tiu prezento ebligos, ke oni notu la nombron da 
voĉoj, kiujn li posedas.

Se li ne posedas jam rajtigan karton, li devos prezenti al 
la Akceptejo la foliojn, kiuj rajtigas lin, kiel delegiton, de iu 
ajn societo aŭ grupo.

Ĉiu delegito ricevos specialan ruĝan karteton, kiun li 
videble portos sur si, por faciligi la grupigon kaj la kontrolon.

Pri la kunsidoj de la Kongreso. - Por plifaciligi 
la specialajn laborojn de la elektitaj oficialaj komitatoj, kiuj, 
laŭ la Regularo de la Kongreso, devos, post antaŭa studado 
kaj diskutado, prepari la proponojn kaj decidojn prezent- 
otajn, se konvenas, por aprobo aŭ sankcio al la tuta Kongreso, 
kaj por ebligi trankvilajn kaj seriozajn diskutojn, en tiuj 
apartaj kunsidoj, oni rezervigis specialajn ĉambrojn por la 
kunsidoj de tiuj komitato, nome : Lingva Komitato, Inter- 
nacia financa Konsilantaro, Rajtigitaj Delegitoj.

Post la preparaj kunsidoj uzotaj por la kontrolado de 
povoj, kaj fiksado de la tagordoj, ĉiu komitato povos decidi 
mem, ĉu ĝiaj venontaj knnsidoj restos apartaj, rezervitaj al 
siaj anoj, aŭ ĉu ili estos publike ĉeesteblaj de ceteraj kon- 
gresanoj.

En tiu lasta okazo, la aranĝo de la ĉambroj ebligos 
la ĉeestadon de tiuj kongresanoj en apartaj lokoj.

Por plifaciligi la taskon de la oficistoj, kiuj zorgos pri 
Ia organizado de iiuj kunsidoj, oni preparis, por ĉiu komitato, 
specialajn kolorajn kartetojn, kiujn la komitatanoj ricevos 
kaj kiujn ili estas petataj videble porti sur si. por preni Ja 
specialajn lokojn de la ĉambroj rezervitaj por tiuj kunsidoj.

OLIVARBO
Soneto prem iita en la ioa litera tu ra konkurso .

Maljuna olivujo, grizkolora,
Kun trunko forta kaj branĉar’ tordita, 
De Dio kaj de homoj sambenita, 
Regadas en herbejo bonodora.

Fruktetoj rail de la folioj pendas, 
Kaj, el trezoro tiu, ĝi donacon 
Al mondo soifanta ĝojan pacon — 
Nutraĵon, sanigilon, lumon — sendas.

Gi estas maljunulo blankharara; 
Mortintaj nun la ampasiaj tagoj, • 
Velkinta la floraro de beleco !

Sed, kun amin’ trankvila kaj bonfara, 
Li restas post vivad’ de noblaj agoj, 
Versante la oleon de saĝeco.

Cl a r e n c e Bic k n e l l .



Kongresa Programo
(Ni intermiksas la oficialajn kaj la neaficialojn partojn). 

la  i8an . —  Je la 2a, malfermo de la Akceptejo 
(Reĝa Ateneo).

Saba ton , la igan . —  Je la ioa, malferma de la Ekspozicio 
(Reĝa Ateneo). Je la ja, akcepto de D-ro Zamenhof kaj de la 
esperantista stabo en la Urbestrarejo. Je la 8 i 2a, koncerto de 
la V agabonda  K lubo (Flandra Operejo) alirebla por ĉiuj kon- 
gresanoj. .

D im anĉon , la  2oan .—  Je la 8a, katolika diservo en la Cef- 
preĝejo. Je la lia, diservo en la germana protestanta preĝejo, 
strato Bex (apud la Parko). Je la ĵa, koncerto en la Zoologia 
Ĝardeno. Je la 8a vespere, prezentado de D evo  de R eĝ o , P or  
kvie ta j persono j, L a R evuo  de la  Seja  (Flandra Operejo).

L undon , la  2 ian . — Je la 9a, kunsido por elekto de naciaj 
delegitoj, kontrolado de la povoj de la rajtigitaj delegitoj 
(Reĝa Ateneo). Je la 10 1 2a, privataj kunsidoj: Malvastnaci- 
anoj, Instituto de S-ro Privat, Ekzamenoj, Teosofistoj, Stu- 
dentoj, subskribintoj de la petskribo de S-ro Grisier (Reĝa 
Ateneo). Je la ĵa, oficiala malferma kunsido (Festhalo de 
la Zoologia Gardeno). Je la 8a vespere, aŭdigo de flandraj 
kantoj (Flandra Operejo).

M ardon , la . 22an . — Je la 8a vespere, prezentado de K aa tje  
(Flandra Operejo), koncerto en la Zoologia Ĝardeno.

M erkredon , la  2  jan . — Je la 8a vespere, prezentado de 
/ŭzfl'/ye(Flandra Operejo), diversaj akceptoj.

ĵaŭ don , la 2 /an . — Je la ioa, ĝenerala labora kunsido 
de la kongreso (festhalo de la Zoologia Ĝardeno).

V endredon , la  2$an . —  Je la 9a vespere, balo (somerfest- 
lialo de la Reĝa Harmonia Societo).

Saba ton , la  26an . —  Je la ioa, ferma plena kunsido de la 
kongreso (festhalo de la Zoologia Gardeno). Je la 7a, festeno 
(somerfesthalo de la Reĝa Harmonia Societo).

D im anĉon , la  2}an . — Je la 8a vespere, koncerto en la 
Zoologia Ĝardeno.

L undon , la  28an . - Komenco de la postkongresa ekskurso.
Pri ĉiuj aliaj kongresaranĝoj oni detale legos en la ven- 

ontaj numeroj de la Kongresa Gazeto.
—---------- »: >>: <------------ —t

NOMARO DE LA GEKONGRESANOJ

(D aŭ rigo  de  la  lis to  aperin ta en la K ongreslib ro )

1221. F-ino Fehlmann, C., 3, rue de Tourville, Havre
1222. Denis, H., 29, rue Fontenoj', »
1223. Ternon, H., 4, rue Helene, »
1224. Lamant, Louis, bankoficisto, Faubourg du Font-Neuf, 7,

Limoges
1225. Denis, Louis,oficisto, 3, Faubourg Croix Maudonnaud, »
1226. Berland, Leon, oficisto, 7, rue de la Paix, »

(D aŭ rigo ta .)

(Franc.)

»

*

1201. Bettges, Johann, librotenisto, Heinitzstr
1202. F-ino Muir, E. S., \Vest Coates, 1,
1203. Craig, John,rojalisto, Glen Street, 25,
1204. Scott/ Alexander Oliver, komizo, Park Terrace, 5,
1205. Wilson, John, inĝeniero, West Croft Street, 8,
1206. F-ino Blake, Mary L., brodistino,

Harlesden Gardens, 35, London 
F-ino Rolland, Maud, artistino, » » »
Raimond, Albert, vinkomercisto, rue Gossec, 11, Paris (Franc.)

., Essen-Ruhr (Germ.) 
Edinburgh (Skot
Paisley

•)

*9

(Angl.)
UOJ.
I 2O8.
1209. Jegu,Georges,notaria ĉefoficisto, nie de la Paix, Laval (Mayenne-Fr.)

» > »
» » »

\Viesbaden (Gemi.) 
Paris (Franc.) 

Casse! (Germ.)

1210. Buisson, Firmin, Quai Sadi Carnot, 
ian. S-ino Buisson, » 1

J212. F-ino Hollmann, E., Markstr.,
1213. F-ino Doria, Helene, 1, rue de Babvlone,
1214. F-ino Magdeburg, Caiola, VVilhelmshdherallee, 27,
1215. Hatton, Josiah Thomas, sekretario de kompanio, Slyne Road, 22,

H,

Lancaster (Angl.)
1216. Heywood, Job 1 James, fervoja inĝeniero,Ashton Road, » »
1217. F-ino Shapley, Anv, We$twood, Spicer Road,Exeter (De\onsh. »
1218. S-ro Knegt,Albert,ofiĉistode postoj kaj telegrafoj,Batavia.(Hoi.Hind.)
1219. F ino Korner, Ahvine, Sandiveg, 8, Braunschiveig (German.)
1220. F-ino Volktminn, Irmgard, Bertramstr., 56, » »

•
£a  tu fa ,  m ondo  tonom o  eL la i 

ankaŭ ,' *
inkon ."  
kvakfo ,  Sam e  skrikrubandcĤ ka j  karbonape*
pojde tmarko' "VanP. Via paperi&o i&n. kvera*
a£vi,sedpoSlutu. ta, rnoerkm.fkte£iEan’!Pro =s 

esperanta. 21S senpage sendata, de
brilanto Gxs>

Majo-OktobroGerman lando

pos.: Dr. KRUSCHEWSKY

estinta asistanto de D-ro LAHMANN.

Specialajo : KURACADO LAŬ LAHMANN KUN 
RESTADO EN MARBANEJO.

• •

• • La oficiala Viskio ne la za Kongreso

PREZO (en registara tenejo en Glasgotv) :

10 Sm. por 12 boteloj 
sendkosto kaj limimpostoj pageblaj de la 

ricevonto.

Speciala rabato al Esperantistoj

• •

C •

Skribi por detaloj al

UCHANAN, SCOTT & K-io 
flarthland Street, GLASGOW (Shtlanflo)

4



Cu

Cu

Cu

vi deziras presigi anoncojn en 
naciaj au esperantaj gazetoj----- ■

vi deziras presigi kaj dissendadi en 
Ja tutan mondon, reklamfoliojn — ■

vi deziras arangi specialajn pa- Q 

ladojn en kaj pri Esperanto — ■

vi deziras arangi esperantajn eks- 
pozicion en via urbo------------------ ■

A

Ĉiam vin turnu rapide al la
•

L _______ :__ :____a_____________

l A
" Unua entrepreno de tiu ci speco en Esperantujo

Esperantia Entrepreno de la U. E. A.

Por plifaciligi la reciprokajn interrilatojn inter negocistaro kaj acetan- 
toj fondigis kelkaj jaroj la T. E. A., kiu celas utili ne nur al la 
amaso de Esperanto-Komercistoj, sed ankaŭ al la esperantista 
publiko mem.

A
Ĉiutage kreskas la nombro de mendoj kaj la amplekso de 

laboroj ; ekz. la T. E. A. havis la honorigajn taskojn kolekti 
anoncojn por la kongreslibroj de la Va kaj Vlla Internaciaj 
Esperantaj kongresoj kaj por la Va kaj Vla germanaj kongresoj.

Por pluaj informoj aŭ proponoj, sin turni, al *

.u

RUMATVUJO

S-ro JEJni. F. NICOLAU 
Decebal, 5

UKAREST

9

S-r o  TH. ANDING, BERLIN SW 48
au al la naciaj cefagentoj :

FRAMCUJO

S-ro JVL GENERMO1S1T

55, rue des Saints-Peres

PARIS

X

<
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Havebla en la Ekspozicio-Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
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A REVUO DE LA SEPA

komedio kun kantoj kaj horoj.

ludota dum la Sepa Universala Kongreso de Esperanto

PREZO : Fr. 1.
• •

D-ro W. VAN DER BIEST

ŜI NE LEGOS ĜIN
MONOLOGO

Premiita de la B elga L igo E speran tis ta  
kaj 

dirota dum la Sepa Internacia Kongreso de Esperanto

PREZO Fr. 0,35

Paul SPAAK

J
KVARAKTA TEATRAĴO

ludota dum la 7a Universala Kongreso de Esperanto, kaj 

esperantigita de D-ro W. VAN DER BIEST

PREZO : Fr. 2,50
J

Havebla en la Ekspozicio-Vendejo (Reĝa Ateneo) 
kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 

LA SEPO POR LA SEPA

FORMORTINTA DEIiSUNO
(ZA LIGER VAN ZON) 

d e RENE VERMANDERE

ESPERANTIGITA DE OSCAR VAN SCHOOR

kuu surlignaj gravuraĵoj de H. VAN OFFEL

PREZO : Fr. 2,50

Havebla en la Ekspozicio-Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA

*

D-ro W. VAN DER BIEST

Amours Esperantistes
VAUDEVILLE EN UN ACTE

PREZO : Fr. 0,35
*

121»

121*

1211

12!»

122»

Havebla en la Ekspozicio-Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA

Havebla en la Ekspozicio-Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA



SEPA INTERNACIA KONGRESO DE ESPERANTO

(Antverpeno, 20-27 augusto 1911)

La gazeto aperas sesfoje : 
la i9an, la 2ian, la 22an, la 23an, la 25311, 

26311 de aŭgusto.

N=ro 2.
Lundon, la 2lan de

Augusto 191L

Unu ekzemplero estas senpaga por la kon- 
gresanoj ; pluaj ekzempleroj kostas po io cen- 
timoj. — La kolekto (ses numeroj) : i frankon.

FLANDRAJ KANTOJ
En la diversaj landoj, kiujn li trairas, vojaĝanto volonte 

konatiĝas kun ĉio, kio estas propra al la vizitata regiono, 
kun ĉio, kion li ne aliloke trovas : li kun intereso rigardas 
la naciajn vestaĵojn de la Svisino, de 1’Norvegino, de 
l’Hispanino, de la Holanda kamparano, li kun miro aŭs- 
kultas la ĉie malsamajn lingvojn, li atente rimarkas la special- 
ajn morojn kaj kutimojn.

Kosmopolita urbo, kiel Antverpeno, grandparte perdis 
tion, kion la Francoj nomas la loka  ko loro ; ĝi similas multajn 
grandajn urbojn en aliaj landoj. Krom eble ĉe iu enloĝantino 
de najbara vilaĝo, iranta al la vendejo — kaj ĉe la «urbaj 
vilaĝaninoj» en kafejo — la kongresanoj ne vidos lokajn veste- 
tajojn. Same, la flandraj specialaj kutimoj ankaŭ iom post 
iom malaperis.

Kion specialan, tute ĉi tiean, ni havas por prezenti al 
vi, karaj gesamideanoj, venintaj en nian urbon el ĉiuj 
mondpartoj ?

Niajn kantojn. Niajn belajn flandrajn kantojn, en kiuj 
vere sin aŭdigas la animo de nia popolo. Kelkajn malnov- 
ajn inter ili la Flandrano ne ankoraŭ forgesis : unuj estas 
iom mistikaj, preskaŭ religiaj ; aliaj estas bonhumoraj, vivaj 
petolemaj. La nuntempaj flandraj voĉaj verkoj, ŝuldataj 
precipe al Pe t e r  Be n o it  kaj al lia skoio, estas plenaj de 
tiu amo al la hejmlando, kiu distingas ĉiun flandranon ; 
ili estas ĉu flamaj, kiel la Tirteaj strofoj ; aliaj estas dolĉaj 
amkantoj, ofte iom melankoliaj. Kvankam verkitaj en popola 
stilo, ili havas altan muzikan valoron.

Ĉeestu do ĉiuj,karaj gekongresanoj, la hodiaŭan koncerton 
de flandraj kantoj. Ne timu, ke vi ne komprenos ; la flandra 
muziko, same kiel la flandra animo, ne estas komplika, 
kaj oni ne bezonas esti klerulo por ĝin kompreni : ĝi turnas 
sin ne al la spirito, sed al la koro.

Ja n .

LA GEKANTONTOJ
F-ino Bertha Seroen brile studadis ĉe la Brusela Kon- 

servatorio. Dum kelkaj jaroj ŝi estis koncertkantistino, kaj 
ĉerpis aplaŭdojn ĉe la koncertoj de la Reĝa Konservatorio en 
Bruselo, de la Kursaal en Ostendo, en Blankenbergo, Spa, 
Antverpeno, Gento, k. t. p. ; poste ŝi kantis en la teatroj de 
Loveno kaj de Antverpeno. De 1908 ĝis 1910 ŝi kantadis en 
la Brusela Operejo kaj por 1910-1912 ŝi havas novan kontrakton 
kun la Flandra Operejo de la Skeldurbo.

F-ino Edith Buyens studis grandsukcese ĉe la Reĝaj 
Konservatorioj de Gento kaj de Bruselo. Ŝi ĉeestis la kursojn de 
F-ino Jeanne Flament kaj de l’fama \Vagnerkantisto Ernest 
Van Dyck. Poste, ŝi partoprenis kiel solistino en la plej gravaj 
koncertoj en Belgujo, nome en ia Brusela kaj Genta Konser- 
vatorioj, en la Societo de Preĝeja Muziko, k. t. p. Nun ŝi estas 
la ĉefa aldkantistino de la Antverpena Flandra Operejo.

Sinjoro Jaak Boi, post studoj en la Antverpena Kon- 
servatorio, kantadis en la Flandra Reĝa Operejo de Hago, 
kaj poste en la Flandra Operejo de Antverpeno, kie li nun 
jam de tri jaroj rikoltas grandan sukceson.

Sinjoro Jan Collignon studadis en la Antverpena kaj 
la Genta Konservatorioj, kaj kantadas en la Flandra Operejo 
de post decembro 1894. Li partoprenis la «kreadon» de 
1’operoj de preskaŭ ĉiuj flandraj komponistoj. Pro lia admir- 
inda voĉo kaj bonega kantmetodo li estas unu el la plej 
ŝatataj flandraj artistoj. J.

La jenaj sidlokoj ne estas je la dispono de 1’ gekongresanoj hodi ati 
vespere.

T eretago , la tri unuaj vicoj kaj la antaŭ scenejaj loĝioj ;
U nua  etago , la logioj n-roj 9 11,12 kaj 13, la antaŭsccnejaj loĝioj, kaj 

la balkonseĝoj n-ioj 16,18,39.40,41,42,65,66,67,94.96,98,100,107,109,111,113,

D ua  etago , n-roj 26,28 kaj 102.



Hodiaŭ, je la 8a vespere, en la Flandra Operejo

Audigo de Flandroj Kantoj
F ino Be r t h a  Se r o e n , de la Reĝa Operejo de Bruselo kaj de la 

Flandra Operejo de Antverpeno
F-ino Ed it h Bu v b n s de la Flandra Operejo 
S-ro Ja a  k Bo l  » » »
S-ro Ja n  Co l l ig n o n  » > »

UNUA PARTO
(Malnovaj Kantoj)

1. Er was een maegdetje (Estis virgulineto), 
F-inoj Se r o e n  kaj Bu v e n s .

2. Gequetst ben ie van binnen (Vundita mi estas interne),
S-ro Co l l ig n o n .

3. a) Here Halewijn (Sinjoro Halewijn),
b) Hetwasser te nacht (Estis nokto),
F-inoj Se r o e n  kaj Bu y e n s , S roj Bo l  kaj Co l l ig n o n .
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Er was een Maegdetje

Er uas een maegdetje zuiver en net,
In Davids stad geboren : 

Het stactgeschreven al inde wet,
Van God u as zij verkoren :

Zij bleef ten allen stonde
Zuiver van alle zonde ;

Zij is, voor.vaer,
Een spiegel klaer,

Voor u, o maegden, eerbaer.

Een engel k\vam inet groot eeruaerd 
lot haer, naci Gods behagen,

En sprak haar toe : « O reine maegd,
Ave, gratia plena ! »

Zij ivas vervvondcrd alzoo z.eer,
Dees teedre creature,

Ais zij daer zag in blank geuaed
Gods engel glansend pure.

Er uas een maegdetje, enz.

Gequetst ben ie van binnen

Geguest ben ie van binnen,
Deunvont mijn hert so seer,
Van uwer ganscher minnen 
Gequetst so lane so meer.
Waar ie mi \vend, waar ie mi kcer,
Ie en can gherusten dacil nog nackte ; 
Waar ie mi \vend, uaar ie mi keer, 
Ghi sijt aileen in mijn ghedachte. 
Gequetst ben ie, enz.

Here Halewijn

Here Halcwijn sane een liedekijn : 
Al \viedat hoorde, wouder bi sijn.

Dat vernajn een conincskint, 
Herde scone ende beniint.

Ende si ghinc voor vader staon :
« Vader, mach ie naar Halvvine gaen?» 

«Neon. mine dochter, neen ;ghisiet,
Die daargaen, en keeren niet. »

Here Halewijn sane een liedekijn ; 
Al vvie dat hoorde, wouder bi sijn.

Het wasser te nacht

Het u-asser te nacht, also soete nacht, 
Dat alle die voghelen songhen ;

Die fiere nachtegael hief op een lied 
Metsijnder urilde tonghen.

Wi waren gheschciden, mijn zoete lief
[en ie ; 

Het is haar na so uci berouuren.
Wi souden also saem vergadert sijn, 

Woude si mi sijn ghetrouiven.

Het wasser te nacht, enz.

Nu u-il ik gaan trecken al in dat groene
[woud, 

Die fiere nachtegale vraghen
Waerommedat si nu ghcscheiden sijn. 

Die eens twee goode 1 icfkens uaron

Hct wasser te nacht, enz.

Estis virgulineto

Estis virgulineto puranima,nask- 
iĝinta en la urbo de Davido ; estas 
skribite en la leĝo,ke ŝi estas elekt- 
ita de Dio Si ĉiam restis libera de 
ĉia peko ; ŝi estas certe hela, kiel 
spegulo, kaj honorinda por vi, virg- 
ulinoj.

Anĝelo venis al ŝi, kun granda 
respekto, laŭ la volo de Dio, kaj 
diris: «Puranima virgulino, ave, 
gratia plena 1 » La simpla virino ege 
miris, vidante la brilan anĝelon de 
Dio en blankaj vestoj.

Estis virgulineto, k. c.

Vundita mi estas interne

Vundita mi estas interne, mia 
koro estas tute traborita, pli kaj 
pli vundita de la amo al vi. Kien 
ajn mi iras, kien ajn mi turnas min, 
nek tage nek nokte mi trovas ripoz- 
on ; kien' ajn mi iras, kien ajn mi 
turnas min, vi sola estas en miaj 
pensoj. Vundita mi estas, k.c.

Sinjoro Halewijn

Sinjoro Haleu-ijn kantis kanton : 
ĉiu, kiu ĝin aŭdis, deziris esti ĉe Ii.

Tion eksciis reĝidino bela kaj 
amata.

Kaj ŝi iris al sia patro:«Patro, ĉu 
mi povas iri al Haleuŭjn : »

« Ne, filino, ne : tiuj, kiuj iras 
tien, ne revenas. »

Sinjoro Halevvijn kantis kanton : 
ĉiu, kiu ĝin aŭdis, dezirisesti ĉe li.

Estis nokto

Estis nokto, tiel dolĉa nokto : 
ĉiuj birdoj fajfadis ; la fiera najtin- 
galo komencis kan ton, per sia sovaĝa 
gorĝo.

Ne estis disigitaj, mia milda am- 
atinokaj mi : nun ŝi sendube tion 
bedaŭras. Ni estus ankoraŭ kune, 
se ŝi estus restinta fidela.

Estis nokto, k. c.

Nun mi volas iri en la verdan 
arbaron, nur demandi la fieran 
najtingalon, kial nun estas disigitaj 
tiuj, kiuj iam estisbonaj geamantoj.

Estis nokto, k. c.



Zeg, kwezelken ..

« Zeg, kwezelken, svi lde gij dansen ? 
Ik zai u geven een ei. »

« Wel neen ik », zeidat kwezelken,
« Van dansen ben ik vrij.
'k En kan niet dansen,
‘k En mag niet dansen :
Dansen is onze regel niet, 

Begijntjes of kivezelkcns dansen niet.»

« Zeg, k «reze l k en, wilde gij dansen ?
Ik zai u geven een koe. »

« Wel neen ik, zei dat k\vezelken,
« Van dansen word ik te moe.
’k En kan niet dansen, enz.

« Zeg, kivezelken, xvilde gij dansen ?
Ik zai u geven een paerd. »

« \Vel neen ik, » zei dat kwezelken, 
« 't En is mij dansen niet \vaerd.
’k En kan niet dansen, enz.

« Zeg, kwezelken, ivildegij dansen : 
lk zai u geven een man. »

« Wel ja ik, » zei dat kvvezelken,
« ’k Zai al doen wat ik kan.
Ik kan wel dansen,
lk mag wel dansen :
Dansen is onze regel wel, 

Begijntjes en kvvezelkens dansen \vel.»

Diru, bigotulineto...

« Diru, bigotulineto, ĉu vi volas 
danci ? Mi donos al vi ovon. » — 
« Tute ne, » diris Ie bigotulineto, 
« ni ne ŝatas danci. Mi ne scias 
danci, mi ne rajtas danci : danci 
ne estas permesite de niaj reguloj, 
monaĥinetoj aŭ bigotulinctoj ne 
dancas. » ;

« Diru, bigotulineto, ĉu vi volas 
danci ? Mi donos al vi bovinon. » 
—« Tute ne,« diris la bigotulineto, 
« danci tro lacigas min. Mi ne scias 
danci, k. c. I

« Diru, bigotulineto, ĉu vi volas 
danci ? Mi donas al vi ĉevalon. » — 
« Tute ne, » diris la bigotulineto, 

. « tiu ne valoras la penon danci. Mi 
ne scias danci, k. c. |

« Diru, bigotulineto, ĉu vi volas 
danci ? Mi donos al vi edzon. » — 
« Certe jes, » diris la bigotulineto, 
« mi faros ĉion, kion mi ^kapablas. 
Mi scias certe danci,mi certe rajtas 
danci: danci estas certe permesite 
de niaj reguloj, monaiiinetoj kaj 
bigotulinetoj certe dancas. »

Antaŭ nelonge mi trairis montojn kaj valojn

Antaŭ nelonge mi trairis montojn kaj valojn kaj mi de malprok- 
sinie ekvidis mian karan amatinon, kaj mi signis al ŝi per miaj beletaj 
brunaj okuloj, kaj mi petis, ĉu ŝi bonvolas iri kun mi. « Nun mi ne 
volas promeni, » ŝi diris, « nun mi ne volas promeni, sed venu hodiaŭ 
vespere, amato, kiam la luneto hele brilos, kaj tian ni kune promenos.» 
Tagmeziĝis, vesperiĝis, hele brilis la luneto, kaj mi prenis la manon 
de mia kara amatino, kaj mi kondukis ŝin sub verdan tilion, kie la
najtingaleto tiel rave kantis.

Naar Oostland

Naar Oostland willen wij rijden, 
Naar Oostland vvillen wij mee, 

Al bver die groene heiden, 
Frisch overdie heiden,

Daar is ereen bcterestee.

Ais ivi) binnen Oostland komen 
Al ondcr dat hooge huis lijn, 

Daar ivorden wij binnen gelaten, 
Frisch over die heiden, 

Zij heeten ons ivillekom zijn.

Wij drinken den ivijn er uit schalcn 
En bier ook zooveel ons belieft; 

Daar is het zoo vroolijk te leven, 
Frisch over die heiden,

Daar ivoont er mijn zoete lief.

Al Orientlande)

Al Orientlande ni volas veturi, 
en Orientlande ni volas esti, trans 
la verdaj erikejoj, jes, trans la erik- 
ejoj, tie estas pli bona lando.

Kiam ni estos alvenintoj en 
Orientlande, antaŭ tiu bela, alta 
domo, oni bonvendiros nin.

Ni trinkos vinon el pokaloj, kaj 
bieron ankaŭ, tiom kiom plaĉos al 
ni ; tie oni tiel feliĉe vivadas, trans 
la erikejoj,tie loĝas mia dolĉa amat- 
ino.

Van twee Conincskinderen

Het ivaren t \vee conincskinderen, 
Sy hadden malcander soo lief;
Sy conden bijeen niet comen, 
Het ivater ivas veel te diep.
Wat deed sij ? Sij stac op drie keersen. 
Ais savonts het dagelicht sone :
« Och liefste, sivemter over ! » 
Dat dqet sconincs sone, ivas jone.

Dit sach daer een oude qucne, 
Een al soo vilijnich vei ;
Sy ghinker dat licht uytblascn, 
Doen smoorde die jonghe held. 
« Och moeder, mijn liefste moeder, 
Mijn hoofdjen doet mijnder soo wee ; 
Mocht icker ivijle gaen ivandelen, 
Caen ivandelen al langs de see ! »

Syginc langs de see gaen wandelen, 
Een visscher te visschen stoni.
Int corte was daer gevisschet 
Sconincs sone, van jaren was jone.
Sy nam doen haer lief in haer armen. 
En ruste hem aen svnen mond. 
«Och,mondeken,cost ghy nog spreken! 
Och, herteken, waert ghy gesont ! »

Pri du gereĝidoj

Estis du gereĝidoj, ili ege amis 
unu la alian ; ili ne povis kunveni: 
laakvo estis multe tro profunda. 
Kion ŝi faris ? Ŝi ekbruligis du kan- 
delojn, kiam vespere la taglumo 
subiĝis : « Ho, amato, transnaĝu la 
akvon !» Tion faris la juna reĝido.

Tion vidis maljuna, malbela mal- 
bonulino ; ŝi estingis la lumon ; 
tiam dronis la juna heroo. « Ho, 
patrino,kara patrino,mia kapo tiom 
doloras min ! Ĉu mi povas promeni 
dum kelka tempo laŭlonge de la 
maro ? »

Ŝi promenis laŭlonge de la maro; 
tie fiŝkaptisto fiŝkaptadis. Baldaŭ li 
kaptis la junan reĝidon, ŝi ĉirkaŭ- 
prenis tiam sian amaton kaj kisis lin 
sur lia buŝo : « Ho, buŝeto, se nur 
vi kapablus paroli ! Ho, koreto, se 
nur vi estus sana ! »

k Kwam laestmael over bergen en dalen

’k Kwam laestmael over bergen en dalen
En ik zag er van verre mijn zoete lief aen,
En ik \venkte haer met mijn snelle bruin oogjes,
En ik vraegde aen het meisjen of zij mede mide gaen.
« Voor nu en xvil ik niet vvandelen, * zei zo,
« Voor nu en wil ik niet wandelen gaen,
Maar komt tavond, schoon lief, ais het maentje schijnt klaer, 
En dan zullen wij samen uit wandelen gaen. *
t Wierd noen, t \vierd avond, het maantje scheen klare,
En ik nam er mijn zoete lief bij haar hand
En ik leidde haer onder een lindeboom groene
VVaer het nachtegaeltje zoo liefelijk zong.

Gelijk een Roos

Gelijk een roos in ’t groene veld, 
Aen d’eenzaemheid gewend, 

Door eenen storm wordt neergevcld 
In ’t rnidden van haer lent’ ;

Dit lot is aen een maegt besteld 
Die de liefde niet en kent.

Wien heeft het leven ooit behaegd 
't En zij hij heeft bcmind ?

En diegeen ware liefde draecht 
Kiest immers eenen vrind.

Zeg mii, wie is u lief, o maegt, 
Die plaets in uw herte vindt ?

Kiel rozo

Rozo sur la verda kampo, alku- 
timiginta al soleco, estas disfrapata 
de ventego, en la mezo de sia prin- 
tempo: tia sorto okazos al junulino, 
kiu ne konas amon.

Al kiu iam plaĉis vivo, se li ne 
amis? Tiu,kiu ne havas veran amon, 
ja elektas amikon. Diru, junulino, 
kiu estas la amato, kiu regas en 
via koro ?

Vaarvvel, mijn broeder!

Vaanvel, mijn broeder, ik zie u 
r.ooit meer \veer. Het uur van 't af- 
scheid zai zoo aanstonds slaan. O, 
denk toch steeds aan mij ! lk blijf 
steeds hopen; God zegene u wen tocht! 
Vaanvel, mijn broeder !

Des winters ais het reghent

Des xvinters ais het reghent
Dan sijn de paetjes diep, ja diep :
Dan komt het lose vischertjen 
Visschen al inne dat rict, ja riet,

Met sinen rijfstoc, met sinen strijc-
[stoc,

Met sinen lapsac, metsinen cnapsac, 
Met sine leere van dirre dom deere, 
Met sine leere laarsjes aan.

Dat losse molenaiinnetje
Chine in haer deurtje staan, ja staon, 
Opdat dat aerdich vischertje
Voor bi haer henen sou gaen, ja gaen,

Met sinen rijfstoc, enz.

Adiaŭ, frato !

Adiaŭ, frato mi neniam plu re* 
vidos vin. La horo de l disiĝo tuj 
sonos. Ho, pensu ĉiam al mi ! Mi 
daŭrige esperas ; Dio benu vian 
vojiradon ! Adiaŭ, frato !

Vintre, kiam pluvas

Vintre, kiam pluvas, la vojetoj 
estas marĉaj, : tiam la ruza fiŝkapt- 
isteto venas por fiŝkapti ĉe la kanoj, 
kun sia bastono, sia sako kaj siaj 
ledaj botetoj.

La ruzo muelistineto iris antaŭ 
sian pordeton por ke la aminda 
fiŝkaptisto preterpasu ŝin kun 
sia bastono, sia sako kaj siaj ledoj 
botetoj.



— Wat heb ik jou misdreven, 
\Vat heb ik jou misdaen, ja daen, 
En dat ie niet met vreden
Voor bi jouwdeurtje maggaen.jagaen?

Met minen rijfstoc, k. c.

— Ghi hebt mij niet misdreven, 
Ghi hebt mij niets misdaan, ja dacn, 
Maer ghi moet mi driemael soenen 
Eerghi van hier meught gaenja gaeo,

Met uwen rijfstoc, k. c.

Het Lied der Vlamingen 

\Vaar Maas en Schelde vloeien, 
De Noordzee bruist en stormt; 
\Vaar vrede en kunsten bloeien, 
De viijheid mannon vormt : 
Waar velden, wouden, weiden, 
Ais gaarden rijk beplant, 
De vveeldeen vreugd verspreiden, 
Daar is ons Vaderland !

O vaderland, o vrijheid, 
Gij adelt ons gevoel ;
Wij z\veren ook met blijheid : 
Uw toekomst is ons doel ;
Wij zullen, jonge scharen, 
Steeds onzen plicht gestand, 
Met hart en hand bevvaren 
Het heilig Vaderland !

Ema n u e l  Hie l .

Mijn hart is voi verlangen

Mijn hart is voi verlangen 
En \vachtop 't zoete heihvoord, 
Dat mon in blijde zangen

Der liefde hoort!
Zai hij dan nooit verklaren 
't Gevoel dat in zijn oog speelt 
En mij doetdroomend staren... 
En voor mijn geestdoet vvaren 

*t Heerlikst beeld ?

De kindertijd is henen :
Moet 't hart daarom gedood zijn ? 
Ol moeten \vij slechts xveenen, 

Voi liefdepijn ?
De tranen mogen stroomen, 
Zij dooven toch den gloed niet, 
Dion mijne zicl in droomen 
Toi hem verrukt gekomen,

Blij geniet. •

O, wat men moge zeggen,
Geen drang en drukt ’t gevoel neer, 
Geen ketens moet men leggen

Aan liefde teer ;
Zij schiet haarvuurge stralen
Door ’t duister van 't vooroordeel .. 
Mag zij niet zcgepralen,
Dan blijft in ’t graf te dalen 

’t Eenigst deel.
Ema n u e l  Hie l .

Ik ken een lied

Ik ken een lied, dat ’t hart bekoort,
Ik ken een lied voi melodij ;
Ik heb het reeds ais kind gehoord : 

Die tijd is lang voorbiĵ...
Mijn moederzong het bij de vvieg 

Van haron eersten zoon ;
Het klonk zoo liefin haren mond, 

Zoo bee rli k zacht en schoon...
O moederzorg ! O moederlied ! 

Mijn hart vergeet u niet.

—Kian malbonaĵon mi faris al 
vi, ĉar mi ne povas pace preterpasi 
via pordeton, kun mia bastono, mia 
sako kaj miaj ledaj botetoj :

— Vi neniun malbonaĵon faris al 
mi, sed vi devos kisi min trifoje, 
antaŭ kiam vi povos foriri, kun via 
bastono, via sako kaj viaj ledaj 
botetoj.

La kanto de I Flandranoj

Tie, kie la Mozo kaj la l eido 
fluas, kie la Norda Maro ŝaŭmas 
kaj bruas : kie la paco kaj la a> toj 
floras ; kie la Libereco faras vir jn; 
kie kampoj, arbaroj,herbejoj,kresk 
ajriĉaj kvazaŭ gardenoj, produktas 
riĉecon kaj ĝojon, tie estas nia 
Patrujo I

Ho Patrujo, ho libereco,vi nobl- 
igas nian sentaron : ni ĝoje juras, 
ke via estonta grandeco estas nia 
celo : n:, la junularo,ĉiam memor- 
ante nian ĵuron, defendos per la 
koro kaj la mano la sanktan Patruj- 
on !

Mia koro estas plena de deziro

Mia koro estas plena de deziro 
kaj atendas la mildan, feliĉigan 
parolon, kiun oni aŭdas en la ĝojaj 
amaj kantoj ! Cu li do neniam es- 
primos la senton, kiu brilas en liaj 
okuloj, kiu igas min revante ligar- 
dadi... kaj kiu aperigas antaŭ mia 
okulo la plej belegan bildon ?

La infanjaroj estas for ; ĉu tial la 
koro devas esti mortinta? Au ĉu 
ni nur devas plori pio amdoloro ? 
La fluantaj larmoj tamen ne esting- 
as la flamon de mia ravata,revema 
animo, kiu sopiras al li.

llo, kion ajn oni diros, nenia 
perforto povas ŝanĝi la sentojn, 
per neniaj katenoj oni povas ligi 
la veran amon : ia amo sendas 
siajn flamajn radiojn tra la mal- 
lumo de 1’autaŭjuĝo, se ĝi ne suk- 
cesas venki, la sola al ĝi restanta 
sorto estas malsupreniĝi en la 
tombon.

Mi konas kanton
Mi konas kanton, kiu ravas la 

koron, mi konas kanton plenan de 
melodio : mi jam aŭdis ĝin. kiam 
mi estas infano ; tiu tempo jam de 
longe estas for... Mia patrino kantis 
ĝin apud la lulilo de sia unua filo : 
ĝi sonis tiel ĉarme el ŝia buŝo, tiel 
mistere dolĉe kaj bele... Hopatrin- 
zorgo ! Ho patrinkanto ! Mia koro 
ne forgesas vin.

Ik ken een lied, dat ’t hart bekoort, 
lk ken een lied voi melodij ;

Ik heb het in mijn jeugd gehoord : 
Die tijd is lang voorbiĵ...

Zij zong het ook, de blonde maagd 
Die eens mijn liefde won ;

’t Was in het veld langs groen en loof, 
Bij lentelucht en zon....

O jeugd en liefde ! O rozeblaan I 
Hoe sncl verwelkt, vergaan !

Ik ken een lied voi zoete min,
Ik ken een lied voi melodij ;

Men zong het in mijn huisgezin :
Die tijd is lang voorbiĵ...

Nuzingt het niemand, nicmand meer 
Den ouden, armen man ;

Geen vrouvv kust mij de tranen af,
Diĉ ’k niet vveerhouden kan...

Geen kind zingt ’t Hedje van voor- 
[heen ..

‘k Ben oud en gansch aileen.
( t  ENT l L A NT H EUN IS.

Heeft het roosje milde geuren

Heeft het roosje milde geuren,
Het heeft ook reinheidsvonken : 
Zooglimmen liefjes lippen
Van reinheid ais de roos.

Heeft het roosje reinheidsvonken, 
Het schijnt naar spel te trachten ; 
Zoo schijnen liefjes lippen 
Te smachten naar het spel.

Schijnt het roosje blij te trachten 
Naar lustig vogelnippen,
Zoo vvachten liefjes lippen
Naar mijnen vvarmen kus.

Ema n u e l  Hie l .

Lied uit «Herbergprinses»

lk heb een moederken uitverkoren, 
Ik heb een moederken zoet!

Men ziet de goedheid zachtjes glore» 
In alles wal ze doet.

\Vat ooit mijn ziele moge vangen, 
Moederken mijn zoetste zangen, 

Moederken zoet!

lk heb een lieveken rein van zinnen, 
lk heb eon lieveken teer !

Zou 'k niet eeuvvig trouw beminnen ? 
Geen braver iser meer !

\Vat ooit mijn ziele moge vangen, 
’t Lieveken mijne warmste zangen, 

’t Lieveken teer !

lk stijg voi glans in ’t rijk der tonen, 
Door stoute droomen bezield !

Hoe afgunst spot en tracht te honen 
Voor kunst, ja, diep geknield !

Watooit mijne ziele moge vangen, 
Mannelijk klinken mijne zangon, 

Krachtig bezield !
Ne s t o r  d e  Tie r e .

Lied uit «Quinten Massijs»

Er is in ’t woud geen bloem 
Zoo geurig ais du zijs,

Mijn oogenlust, mijn roem !

Mi konas kanton, kiu ravas la 
koron, mi konas kanton plenan de 
melodio ; mi aŭdis ĝin, kiam mi 
estis junulo ; tiu tempo jam de 
longe estas for.... ŝi ĝin kantis an- 
kaŭ, la blonda virgulino, kiun mi 
iam amis...Estis en la verda kamp- 
aro, dum printempaaero kaj suno. 
Ho juneco kaj amo ! Ho rozfolioj! 
Kiel rapide vi velkis, vi malaperis!

Mi konas kanton plenan de amo, 
mi konas kanton plenan de melo- 
dio : oni ĝin kantis en mia hejmo ; 
tiu tempo de longe estas for... Nun 
ĝin kantas plu neniu, neniu, por la 
maljuna, malfeliĉa viro : neniu vir- 
ino forkisas la larmojn, kiujn mi 
kontraŭvole verŝas... Neniu infano 
kantas la iaman kanton... Mi estas 
maljuna kaj tute sola.

La rozeto milde odoras

La rozeto milde odoras, sed ĝi 
havas ankaŭ purecfajrerojn; la lipoj 
de mia amatino brilas pro pureco, 
kiel la rozo.

La rozeto havas purecfajrerojn, 
kaj ĝi ŝajnas deziri kareson ; tiel 
ankaŭ la lipoj de mia amatino 
ŝajnas deziri kareson.

La rozo ŝajnas goje atendi la 
gajan kareson de birdo ; tiel la lip- 
oj de mia amatino ŝajnas atendi 
mian varman kison.

Kanto al «Trinkejprincino»

Mi havas amatan patrinjon, mi 
havas dolĉan patrinjon! Ŝia boneco 
brilas en ĉio, kion ŝi faras. Kio ajn 
iam regos mian animon, al mia 
patrinjo ĉiam iros miaj plej dolĉaj 
kantoj ! Dolĉa patrinjo !

Mi havas amatinon puran, mi 
havas amatinon mildan. Kial mi ne 
ĉiam fidele ŝin amus ? Pli bona ne 
ekzistas ! Kio ajn iam regos mian 
animon, al mia amatino ĉiam iros 
miaj plej varmaj kantoj ! Milda 
amatino!

Brile mi supreniĝas en la reg- 
landon de 1’sonoj, kun spirhaltigaj 
revoj ! Kiom ajn envio mokas kaj 
provas insulti min, mi genufleksas 
antaŭ Arto ! Kio ajn iam regos 
mian animon, miaj kantoj sonos 
ĉiam vire, forte !

Kanto el«Quinten Massijs»

Neniu arbara lloro estas tiel bon- 
odora, kiel vi, mia okulĝojo, mia 
gloro!



Er is geen morgendautv
Zooschitterend ais du zijs 

En ais dijn oogenblauw.

Er is geen morgcnstond
Zoo rozig ais du zijs,

Zoo rozig ais dijn mond.

Er is geen riet noch rank
Zoo rijzig ais du zijs, 

Zoo z\vierig en zoo slank.

Er is geen leliespruit
Zoo zuiver ais du zijs,

Mijn overkuische bruid.

Er is geen engel Gods
Zoo eerlijk ais du zijs, 

Mijn godsdienst en mijn trots !
Ra f a e l  Ve r h u l s t .

De Schelde
Door de Nederlandon,

Naar de wijde, diepe zee, 
Stroomt de schoone Schelde.

Heil en leven brengt ze mee. 
Des juichcn wij, o Schelde,

O machtige, prachtige vloed, 
Wees gegroet!

Door de Nederlanden,
Waar de krijg heeft uitgevvoed, 

Stronnt de vrije Schelde,
Maar de vrijheid kostte bloed !

'Foch juichen wij : o Schelde,
O machtige, prachtige vloed, 

VVces gegroet!

Door de Nederlanden,
Vroolijk zingend eeuvven lang, 

Stroomt de lieve Schelde,
Vrij van vreemden band en dvvang ! 

Dan juicht ons kroost : o Schelde, 
O machtige, prachtige vloed,

Wees gegroet 1 
Tiie o d o o r  Se v e n s .

Lentelied

Over het klein gehucht
Zeeg ’t eerste duister ;
Lauvv zvveefde de avondlucht
Voi zacht gefluister.

’t Vogeltje kvveelde blij,
’t Bloemeke geurde vrij,
’t Was in de lente,
’t Was in de Mei.

Ilij wasnaar’t veld gegaan,
Zij k\vam hem tegen ;
Blozende bleefzij staan,
Maar beiden zvvegen.

't Vogeltje kweeldeblij, enz.

Hij nam haar handje teer
En drukte ’t stille ;
Zij gafden druk hem vveer
Ais tegen vville.

't Vogeltje k\veeldc blij, enz,

De eerst zoen vvelde thans
Van uit hun boezem
Zacht ais der sterren glans,
Zuiver ais bloesem.

't Vogeltje kweelde vrij, enz, 
Ge n t il  An t h e u n is .

Neniu matenroso tiel brilas, 
kiel vi kaj kiel via okulbluo.

Neniu matenruĝo estas rozko- 
lora, kiel vi kaj kiel via buŝo.

Neniu branĉo, neniu brandeto 
estas tiel ĉarma, kiel vi.

Neniu lilio estas tiel pura,kiel vi, 
mia superĉasta fianĉino.

Neniu anĝelo de Dio estas tiel 
belega, kiel vi, mia kulto kaj mia 
fiero !

La Skeldo
Tra la Nederlandoj, al la vasta 

profunda maro,fluas la bela Skeldo! 
Feliĉon kaj vivon ĝi alportas. 
Tial ni ĝoje krias : Ho Skeldo, ho 
forta,belega riverego, saluton al vi!

Tra la Nederlandoj, kie la 
militoj ĉesis, fluas la libera Skeldo. 
Sed la libereco kostis sangon ! Ta- 
mcn ni ĝoje krias : Ho Skeldo, ho 
forta,belega riverego,saluton al vi!

Tra la Nederlandoj, ĝoje kant- 
etante dun centjaroj, fluas la milda 
Skeldo, libera de ĉiu fremda ligilo 
aŭ devigo! Tiam ĝoje kantos nia 
idaro : ho Skeldo, ho forta, belega 
riverego, saluton al vi!

Printempa kanto

En la vilaĝeto vesperiĝis ; la 
aero estis varmeta, plena de dolĉaj 
murmuretoj, La birdeto gaje kant 
tis, la floreto libere odoris : estis 
printempo, estis Majo.

Li estis irinta al la kampo, ŝi 
renkontis lin ; ruĝiĝante ŝi haltis, 
sed ambaŭ silentis. I.a birdeto,k. c.

Li dolĉe prenis ŝian maneton kaj 
delikate ĝin premis ;ŝi redonis la 
manpremon al li, kvazaŭ kontraŭ- 
vole. La birdeto, k. c.

La unua kiso eliĝis nun el ilia 
koro, dolĉa kiel la brilo de 1’steloj, 
pura kiel la floroj. La birdeto, k.c.

Mijn Vlaandren heb
ik hartlijk lief

Mijn Vlaanderen heb ik hartlijk lief, 
Mijn Vlaandren bovenal !

Dat is ’t refrein, het liefdelied,
Dat ’k nooit vergeten zai.

Des morgends, ais de zonne lacht,
Dan zing ik blij, voi lust,

Zoozalig ais de brave man
Die vrouwen kindren kust.

Des avonds, vven, ik moe van zin,
Mijn stille ruststee zoek.

Dan bid ik;«Vlaandren,Vlaandren lief,
Mijn Vlaandren, houd u kloek ! »

Mijn Vlaandren heb ik hartlijk lief, 
Mijn Vlaandren bovenal!

Dat is 't refreiD, het liefdelied, 
Dat ’k nooit vergeten zai.

Th e o ph ir l  Co o pma n .

Ons Vaderland

Waar de Maas en Schelde vloeien, 
En de frissche weiden bloeien,
Waifr nog eiken sterk en trotsch 
Ruischcn in het dichte bosi h :

Daar is ons Vaderland,
Dit heilig pand,

Het schoone Vaderland.

Waar het kille grafgesteente 
Dekt der Vaderen gebeente,
Waar ons moeder heeft gesust
En een gade ons eerbaar kust :

Daar is ons Vaderland,
Dit heilig pand,

Het dierbaar Vaderland.

In de vreugd en in de smarte
Ligt dat land ons aan het harto ; 
Moedig steunen wij de vaan,
Wen hetgeldt ons volksbestaan.

Hoog leve ’t Vaderland,
Dat heilig pand,

Hoog leve ’t Vlaamsche land!
Th k o d o o r  Se v e n s .

Serenade uit « Milenka ».

Straal der zonne,
Hemelsche bronne,

Droomen voi genot, gedaald uit hoo 
[ger sfeer,

Heerlijke droomen,
Lavende stroomen,

Stortend uvf gloed in ’t jublend harte 
neer,

Op uw wegen
Blinkt heil en zegen,
Liefelijke krans
Met bloemen zacht van glans.
O liefde,
\Vat leed ons ook griefde, 
Wordt, bii uw koestronde zon, 
Heel de aarde
Een bloeiende aarde
Liefde, van ’t leven de bron !
Schon k ons rozen,
Geurig aan 't blozen

Engel van het licht, en zie ons lachend 
[aan, 

Laat uvve stralen
Zachtekens dalen

In onze ziel, verlichtend onze baan :

Mian Flandron mi tutkore 
amas

Mian Flandron mi tutkore amas, 
mian Flandron super ĉio ! Jen la 
rekantaĵo, la amkanto, kiujn ni ne- 
niam forgesos.

9

Matene, kiam al ridetas la suno, 
mi kantas gaje, ĝojplene.tiel feliĉe, 
kiel la bonulo, kiu kisas sian edzin- 
on kaj siajn infanojn.

Vespere, kiam,laca, mi eniĝas en 
mian kvietan ripozejon, mi pregas: 
«Flandro, amata Flandro, mia 
Flandro, restu forta! *

Mian Flandron mi tutkore amas, 
mian Flandron super ĉio ! Jen la 
rekantaĵo, la amkanto, kiun mi ne- 
niam forgesos.

Nia patrujo

Kie la Mozo kaj la Skeldo fluas 
kaj la freŝaj herbejoj floras, kie 
fonaj kaj fieraj kverkoj murniur- 
etas en la densa arbaro: tie estas 
nia Patrujo, tiu sanktajo, la bela 
Patrujo.

Kie la malvarma ĉerko kovras la 
ostaron de 1’ prapatroj, kie nia 
patrino nin dorlotis kaj kie nia edz- 
ino ĉaste nin kisas: tie estas nia 
Patrujo, tiu sanktajo, la amata 
Patrujo.

En ĝojo kaj en malĝojo tiu lando 
al ni estas kara : kuraĝe ni defendos 
ĝian standardon, por konservi nian 
sendependecon. Ĉiam vivu la Patr- 
ujo, tiu sanktajo, ĉiam vivu la 
Flandra lando !

Serenado el « Milenka »

Sunradio, ĉiela fonto, ĝojplenaj 
revoj eligintaj el diaj ejoj, belegaj 
revoj, flamaj riveregoj, sur viaj 
riveregoj brilas feliĉo. Ho amo, vi 
forigas ĉian doloron, vi igas la tutan 
teron floranta ĝardeno dank’al via 
varmiga suno, amo, fonte de l’vivo! 
Donacu al ni ruĝajn, bonodorajn 
rozojn, estu al m favoia, sendu 
viajn radiojn en nian animon, 
lumigu nian animon kaj lumigu 
nian vojon : dum nia vivo ni ĉiam 
amu, ni ĉiam estu amataj !



Wil ons geven
Heilvolle leven.

Waar men eeuwig mint, en eetnvig 
[wordt bemind i 

O liefde,
'Vat leed ons ook griefde, 
VVordt bij uw streelende zon, 
Heel de aarde
Een bloeiende gaa rde : 
Liefde, van 't leven de bron !

F. El me r .

Mijn Moederspraak

O moederspraak, mij lief ais geen, 
Diep roert nie uw zoetgeluid !

Waar’ook mijn hart ais staal en steen, 
Gij dreeit den trots eruit.

Gij buigt mijn stijven nek zoo licht, 
Ais moeder aan heur hart,

l w vleien streelt rne 't aangezicht, 
En stil is alle smart.

Ik voel rne nog een dartel kind ;
Geen booze lvereld meer 1

Gij koost mij ais een voorjaarsivind :
Daar bloeit de vreugde weer '.

Mijn oudje zegt nie nog: komaan, —
En vouivt mijn hard—; uw bee ! 

En : «Onze \ ader » vang ik aan,
Lijk ik wel vroeger dee 1

Dat voel ik diep, Jat \vordt verstaan :
Zoo spreektons hartebloed ;

E n hemelvrede vvaait mij aan,
En weer is al les goed.

Mijn moederspraak,zoo rein en recht,
Gij tolk van ’t oude diet,

Ais bloot een mond «mijn vader» zegt,
Dat klinkt tne ais cnglenlied.

Zoo heerlijk streelt rne geen gezang,
Zoo kiveelt geen nachtegaal, 

En tranen vloeien langsmijn wang,
Gelijk de beek ten daal’.

Ju l iu s  Sa b b e .
Laŭ «plattdcutsch» poezio de

Kl a u s  Gr o t h .

Arteveldelied

Wie herbracht hier de rust op cen
[teeken

[dron

[ken

Van zijn hand ? [teeken
" ie vCrbond al de burgcrs ais broe-

In een band ? [dren
t Was de held, ’t ivas de held en de 

[roem van ons land. 
l lij herbracht hier de rust op een tee- 

Van zijn hand.

VVie stond recht ais ons Vlaandcren 
Lag aan band ? [verradcn

Eu wie sloeg op hun beurt de tiranncn 
Neer in 't zand ?

’t Was de held, ’t was de held en de 
[roem van ons land. 

Uij stond recht ais ons Vlaandren ver- 
Lag aan band. [raden

N A1 'OLEON DEST ANBEBG.

[verradcn

Mia gepatra lingvo

Mia gepatra lingvo, super dio 
amata, profunde min kortuŝas via 
milda sono! Eĉ se mia koro estus 
ŝtala aŭ ŝtona, vi eligus la fieraĉon 
el ĝi!

Vi klinas mian rigidan kolon tiel 
facile, kiel iam mia patrino, dum ŝi 
min tenis ĉe sia koro ; via dolĉeco 
karesas mian vizaĝon, kaj for estas 
ĉia doloro.

Mi ree sentas min ludema infano; 
forestas la malbonaj homoj. Kva- 
zaŭ printempa venteto vi refiorigas 
la ĝojon.

Mia avo ree diras al mi, kunmct- 
ante miajn manojn : «Preĝu ! » kaj 
«Patro nia» mi komencas, kiel an- 
taŭe !

I ion rni sentas kaj komprenas 
facile : tiel parolas nia korsango ; 
kaj ĉiela paco alventas al mi, kaj 
ree ĉio estas bona.

Mia gepatra lingvo, pura kaj 
humila, vi interpretanto de l’teŭ- 
tona raso, kiam nur iu buŝo diras 
«patro»,tiosonas kvazaŭ anĝelkanto.

Tiel milde karesas min nenia 
kanto, tiel kantas neniu najtingalo, 
kaj larmoj fluas sur mia vango, kiel 
la rivereto al la valo !

Kanto de Artevelde

Kiu rekvietiĝis nian Flandron 
per nura mansigno ? Kiu kunigis 
ĉiujn civitanojn, kiel fratojn, per 
unu ligilo ? Estis la heroo, la fam- 
ulo de nia lando. Li rekvietiĝis 
nian Flandron per nura mansigno.

Kiu ekstaris, kiam nia Flandro, 
perfidita, estis en katenoj ? Kaj kiu 
renversis iliavice la tiranojn sur la 
sablon ? Estis la heroo, la famulo 
de nia lando. Li ekstaris, kiam nia 
Flandro, perfidita, estis en katenoj.

De Vlaamsche Leeuw

Zij zullen heni niet temmen, 
Den fieren Vlaamschen Leeuiv, 
Al dreigen zij zijn vrijheid 
Met kluisters en geschrcemv. 
Zij zullen hem niet temmen 
Zoolang een Vlaming leeft, 
Zoolang de Leeu\v kan klauivcn, 
Zoolang hij tanden heeft.

De tijd verslindt de steden, 
Geen tronen blijven staan,
De legerbenden sneven : 
Een volk zai niet vergaan.
De vijand irekt te velde, 
Omringd van doodsgevaar : 
Wij lachen met zijn vvoede :
De Vlaamsche Leeuw is daar !

Zij zullen hem niet temmen, enz. 
Hippo l ie t  Va n  Pe e n e ,

Ili ne submetos ĝin, k. c. 
Tradukaĉoj de Ja n .

——■ .... — — - ... . - ——

LOĜA DO

GRAVEGA INFORMO

La kongresanoj, kiuj mendis sian loĝadon, estas insiste pet- 
ataj preni sian rajtigilon (grizan karton,'. La flava poŝtkarto 
ne estas rajtigilo, sed estas nur simpla informilo pri la adreso.

La loĝada Komisio, 
Frans' SCHOOFS.
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Diversaj Informoj
Oficialaj delegitoj de registaroj. — Jen la listo de 

la landoj,kiuj ĝis nun sendis oficialajn delegitojn al la kongreso.
B elgu jo  : S-ro GoEMANS, ĝenerala inspektoro de la 

mezgrada instruado ;
U sono: S-roj He n r i Mc Ca in kaj Ve ma n s , delegitoj 

de la milita ministrejo; S-ro Ed w in  Re e d , delegitoj de la 
ministrejo de Komerco; S-ro Er n e s t  Mc Ke l v v , de la 
Oficejo de Pesiloj kaj Mezuriloj de labora ministrejo ; S-ro 
Ru d y  (Norda Karolino); S ro J. D. Ha il ma n , (Pensilvanio);

Ĥ inu jo  : S-ro Ko u e i-Pin g -Yo u n g . sekretario de la ĥina 
legacio, en Bruselo ;

N orvegu jo : S-ro Ein a r  Sc h r ib b y e , licea profesoro ;
R usu jo : S-ro Al e k s a n d r o  Ne d o ŝ iv in , ŝtata konsilanto; 
G uatem a la : S-ro Ju l e s  Ma r s il y , konsulo ;
R espub liko  de San  Sa lvador ;
P ersu jo ;

: S-ro D-ro Es t a n is l a o  Fr a g a .
La urbestraro de P raka sendis S-ron Ka r i. Bis k u p , 

komunuman konsilanton, vicprezidanton de la Bohema Esper- 
antista Asocio.

Rabato. — Dum la postkongresa ekskurso al Dinant, la 
kongresanoj havos la okazon viziti la grotojn de M ontfa t 
kaj la turon de M ontfo rt (diversaj ĉambregoj, militistara 
galerio de la XIVa jarcento, valo de la Mozo'. La enir- 
prezo estas 2 frankoj; kun rabato por la kongresanoj ĝi 
estas nur i fr. Oni mendu la rabatbiletojn en la vendejo, 
an taŭ la 28a de aŭ gusto .

La Flandra Leono

lli ne submetos ĝin, la fieran 
Flandran Leonon, kvankam ili mi- 
nacas ĝian liberecon per katenoj kaj 
krioj, lli ne submetos ĝin, tiel 
longtempe kiam vivos unu Flandr- 
ano, tiel longtempe kiam la Leono 
kapablos ungorkrapi, tiel long- 
tempe kiam ĝi havos dentojn.

La tempo disfrapas la urbojn : 
neniu trono daŭre staradas, la 
armeoj pereas : popolo ne mala- 
peros. La malamikoj proksimiĝas, 
ĉirkaŭataj de morta danĝero; ni 
mokas ilian furion : jen estas la 
Flandra Leono!



Kongresa Programo
M ardon , la 22an . —  Je la 9a matene, kunsido de la 

rajtigitaj delegitoj (Reĝa Ateneo). Je la io i 2a, privataj kun- 
sidoj : juristoj , farmaciistoj, vegetaranoj, instituto de S-ro 
Pr i  VAT,ekzamenoj, Universala Ligo, instruistoj ( Reĝa Ateneo). 
Je la ĵa, kunsido dela Lingva Komitato (Reĝa Ateneo). Je 
la 4a, kunsido de 1’internacia konsilantaro (Reĝa Ateneo). Je 
la 8a, unua prezentado de K aa tje (Flandra Operejo). Je la 
akcepto de la framasonoj, Meistraat, 25.

M erkredon , la  23011 . — Je la 9^, kunsido de la rajtigitaj 
delegitoj (Reĝa Ateneo). Je la io 1 2a, privataj kunsidoj (Reĝa 
Ateneo;.Je la sa,kunsido de la Lingva Komitato (Reĝa Ateneo) 
Je la 4a, kunsido de la Scienca Asocio (Reĝa Ateneo). Je la 8a, 
dua prezentado de K aa tje . Je la 9a, akcepto de 1’kuracistoj kaj 
de ^farmaciistoj en la C ercle M edica l kaj la Socie te  de  P har- 
m acie  (Cafe Suisse, Verda Placo).

Ĵaŭ don , la  24011 . — Je la ioa, ĝenerala labora kunsido de 
la kongreso (festhalo de la Zoologia Gardeno). Je tagmezo, 
privata kunsido : Vagabonda Klubo (Taverne Rovale, Verda 
Placo); poste festeneto de la V.K.Je la 3a, disdono de 1’ premioj 
de la Literaturaj Konkursoj kaj koncerto (Flandra Operejo . 
Je la sa, privataj kunsidoj. Je la 8a, akcepto de 1’ germanaj 
kongresanoj en la D eu lscher T urnvere in (von Barvstraar). 
Samtempe, parolado de S-ro Ga u mo n t  pri la P aro lan ta  
K ineina togra filo (Flandra Operejo).

V endredon , la 2$an . —  Je la 9a, privataj kunsidoj. Je 
la ioa, instituto de S-ro Pr iv a t , ekzamenoj. Je la io 1 2a, 
privataj kunsidoj. Je la 2 1 2a, ekskurso sur la Skeldo. Je la 
ioa, balo (somerfesthalo de la Reĝa Harmonia Societo).

Saba ton , la 27011 . — Je la 8a matene, kunveno
antaŭ la Reĝa Ateneo, por viziti la havenon. Je la ioa, ferma 
kunsido dela kongreso (festhalo de la Zoologia Gardenoj. Je 
la 7a, festeno (somerfesthalo de la Reĝa Harmonia Societo).

D im anĉon , la  27011 . — Je la 9a, katolika diservo en la 
Cefpreĝejo. Je la io 1 2a, diservo en la anglikana preĝejo (Gre- 
trystraat). Je la 3 1 2a kaj la 8a, koncerto en la Zoologia 
Gardeno.

NOMARO DE LA GEKONGRESANOJ

Sci tu ta ,  m onda  ĉ& nem o  e& ai 
iunviea  inkb  

Ĝ i  estta s  Ĝ  
faoa lito ,  Sam e  kjdcskribvub  
eo j de  ^ 'iT 2cxrkD "^c/iE arP t ,__________ ___
a£  vi,  sed  poA uE a  C a. —

Senpage Sendata de

n.

Se

Gefianĉoj ! Geamikoj ! Geoficistoj!

Gedirektoroj ! Geentreprenistoj !

\ olu tumi sin al mi, se vi volas ekkoni precize iun 
karakteron !

vi sendos al mi dudeklinian
1 grafologan skizon por
1 detalan analizon por 

ĉiu, kiu sendos al mi tiun ĉi 
por Sm. 1,—

skribaĵon, mi faros
Sm. 1.50

» 2.50
anoncon mi faros laAl

skizon
-------------------

Erich Glanzner en Germanujo 
Ĝis la 2a de septembro BERLIN 0,34, Konigsbergerstr. 13. 
De la 2a de septembro BERL1N-RIXDORF, Treptowerstr. 91.

( D aŭ rigo  de  la  lis to  aperin ta en la K ongreslib ro)

Bromberg (Germ.) 
Antvverpen (Belg.) 

Berlin (German )

1227. F-ino Wegner, Martha, Kempelstr.,
1228. Dollez, Willem, ortopedisto, St Jansstr., 76,
1229. F-ino Bock, Katharina, Griinauerstr., 17,
1230. Hitzel, Louis, kompostisto, 36, rue de Freres Herbert,

Levallois-Perret ap. Parizo (Franc.)
1231. F-ino Florent, Odile, instruistino, Sebourg(Nord-Franc.)
1232. F-ino Campbell, Alice Bond, komizino, 63, Bovvden Road,

Smethwick (Birmiogh.-Angl.), 
F-ino Jones, Boris Edith, komizino, 37, Hollidav Rd.,

Handstvorth (Birmingh.-Angl.) 
Rackley, Joseph, poŝtoficisto, 6, Crawhey Road, Wood Green, 

London N, (Angl. 
F-ino Racklev, » » » s

{D aŭ rigo ta .)

La oficiala Viskio de ia Ja Kongreso

1233,

'234-

1235. >

Majo-Oktobro

pos.: Dr. KRUSCHEWSKY

estinta asistanto de D-ro LAHMANN.

Specialajo : KURACADO LAŬ LAHMANN KUN 
RESTADO EN MARBANEJO.

PREZO (en registara tenejo en Glasgova) : 
10 Sm. por 12 boteloj 

sendkosto kaj limimpostoj pageblaj de la 
ricevonto.

Speciala rabato al EsperantistojGermanlande

Skribi por detaloj al

UCHANAN, SCOTT & K-io

Gartiiland SM, GLASGOff (Skotlando)

• •

• •
• •

t



Paul SPAAK

K A A T J
KVARAKTA TEATRAĴO

ludota dum la 7a Universala Kongreso de Esperanto, kaj 

esperantigita de D-ro W. VAN DER BIEST

PREZO : Fr. 2,50

Havebla en la Vendejo (Reĝa Ateneo) 
kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 

LA SEPO POR LA SEPA

*

FORMORTINTA DELSUNO
(ZAJLIGEFt VAN ZON) 

d e RENE VERMANDERE

ESPERANTIGITA DE OSCAR VAN SCHOOR

kun surlignaj gravuraĵoj de H. VAN OFFEL

PREZO : Fr. 2,50

Havebla en la Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA

D-ro W. VAN DER BIEST D-ro W. VAN DER BIEST

*

ŜI NE LEGOS ĜIN
MONOLOGO

Premiita de la B elga L igo E speran tis ta  
kaj

dirota dum la Sepa Internacia Kongreso de Esperanto

Amours Esperantistes
VAUDEVILLE EN UN ACTE

PREZO Fr. 0,35
PREZO : Fr. 0,35

Havebla en la Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA

Havebla en la Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA

F
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SEPA INTERNACIA KONGRESO DE ESPERANTO

(Antverpeno, 20-27 augusto 1911)
l

★

La gazeto aperas sesfoje : 
a I9an, la 2ian, la 22an, la 23311, la 25311, 

26an de aŭgusto.

N=ro 3.
Mardon, la 22an de

Augusto 191L

NIA KARA MAJSTRO

Unu ekzemplero estas senpaga por la kon- 
gresanoj ; pluaj ekzempleroj kostas po io cen- 
timoj. — La kolekto (sesr numeroj) : 1 frankon.

Parolo de D-ro L. L. Zamenhof ce la malfermo 

de la Sepa Kongreso Esperantista
Kiel tradicia malfermanto de la kongresoj esperantistaj, 

mi permesas al mi esprimi en la nomo de ĉiuj kongresanoj 
nian respektan kaj sinceran dankon al lia reĝa mosto la reĝo 
Alberto por la granda honoro, kiun li faris al nia afero, 
prenante sur sin la protektantecon super nia kongreso. Mi 
esperas, ke mi esprimos la deziron de ĉiuj kongresanoj, se 
mi proponos, ke ni sendu telegrafe nian diversgentan sa- 
luton al la regnestro de la lando, kies gastoj ni estas, kaj 
nian dankon al nia alta protektanto. Mi esprimas ankaŭ 
en la nomo de la kongresanoj nian koran dankon al la urb- 
estraro de Antverpeno, kiu afable donis*al ni sian helpon 
kaj moralan apogon. Fine mi esprimas nian koran fratan 
dankon al tiuj niaj belgaj samideanoj, kiuj tiel laboreme kaj 
zorge pretigis nian grandan feston.

Mi uzas ankaŭ la okazon de nia festo, por revoki en 
vian memoron la’nomon de unu viro,kiu hivas grandegajn me- 
ritojn en nia afero. La prelato Jo h a n n Ma r t in  Sc h l e y e r , 
kies nomon ĉiu el vi konas tre bone, la aŭtoro de Volapŭk, 
antaŭ nelonge festis la okdekjaran datrevenon de sia nask- 
iĝo, kaj estus nepardoninde, se ni ne uzus la okazon de 
nia nuna ĝenerala kuneestado por esprimi aJ li tiujn sent- 
ojn, kiujn ni ĉiuj havas por li. Li estas la vera patro de 
la tuta internacilingva movado. Antaŭ li oni ankaŭ revis 
pri lingvo internacia, oni provis labori por ĝi ; sed tio 
estis nur teoriaj. skizoj, palaj senkorpaj fantomoj en la 
regiono de revoj. Li eslis la unua, kiu dilis al si : por 
lingvo internacia mi volas ne revi, sed labori ; dum ĉio ĉirkaŭe 
dormis, li estis la unua, kiu praktike kreis la internacilingvan 
inovadon . Volapŭk ne estis venkita de Esperanto, kiel multaj 
personoj pensas tute erare ; ĝi pereis per  si m em  en tiu tempo, 
kiam la trankvile kaj senartifike laboranta Esperanto estis an- 
koraŭ tro malforta, por iun venki ; ĝi pereis ne pro sia stranga 
sonado aŭ pro aliaj similaj kaŭzoj, ĉar al ĉ>o oni povas alkutim- 



iĝi, kaj kio hieraŭ ŝajnis sovaĝa, tio morgaŭ aperas kiel 
io tute natura kaj bela ; per longa kaj multespeca uzado eĉ 
la plej sovaĝa idiomo de la plej barbara gento iom post 
iom fariĝas riĉa, eleganta kaj oportuna lingvo.

Volapŭk pereis ĉefe pro unu grava eraro, kiun ĝi 
bedaŭrinde enhavis : abso lu ta m anko de na tura  evo lu ipovo ; 
kun ĉiu nova vorto aŭ formo la lingvo devis konstante dependi 
de la decidoj de unu persono aŭ de facile inter si malpac- 
onta personaro. Kiel sur bastono plantita en teron, novaj 
branĉoj kaj folioj ne povis nature kreski sur ĝi, sed devis 
esti konstante skulptataj kaj algluataj. Se ne ekzistus 
tiu eraro, kiun korekti oni bedaŭrinde ne povis, Volapŭk 
neniam pereus kaj ni ĉiuj nun verŝajne parolus volapuke. 
Sed tiu bedaŭrinda eraro, kiun kaŭzis ne manko de talento 
kaj de laboremeco, sed nur tro rapida publikigo dela lingvo, 
sen sufiĉe matura elprovado, — tiu eraro, kiu pereigis Vola- 
pŭ.ion, neniel malgrandigas la meritojn de ĝia aŭtoro, 
kiu la unua potence skuis la mondon por nia ideo ; la 
grandaj meritaj de Schlever en la internacilingva historio 
neniam malaperos.

Mi proponas al vi, ke okaze de la festo de Schlever ni 
telegrafe sendu al li en la nomo de la tuta esperantistaro nian 
koran gratulon, nian dankon por lia granda laboro kaj nian 
deziron, ke li vivu ankoraŭ longe kaj havu la konscion, ke 
la fruktoj de lia laboro neniam pereos.

Karaj amikoj ! Mi staras hodiaŭ antaŭ vi ne esperinte. 
Ĉar dum la lasta tempo la stato de mia sano estis tro malbona, 
mi decidis ne veturi al la kongreso en ĉi tiu jaro. Tamen en la 
lasta momento mi devis ŝanĝi mian decidon, ĉar mi rimarkis, 
ke la projekto, kiun mi prezentis por diskutado dum la sepa 
kongreso, ne de ĉiuj estas ĝuste komprenita kaj eble bezonos 
klarigojn de mia Hanko, l iai ne miru, ke mi ne prepariĝis 
paroli antaŭ vi pri ia speciala temo, sed mi tuŝos nur per 
nemultaj vortoj tiun demandon, kies pridiskutadon dum la 
kongreso mi proponis al vi. Mi ne antaŭvenos vian decidon 
por aŭ kontraŭ la diskutota projekto, mi volas nur diri kelkajn 
ĝeneralajn vortojn, por instigi vin bone kaj senpartie prepariĝi 
por la venontaj diskutoj.

Ekzistas en nia afero demandoj, kiuj povas esti solvataj ne 
de iu aparta persono, ne de iu aparta nacia asocio, ne de iu 
aparta institucio, sed nur de la tuta esperantistaro ; ekzemple la 
demandoj pri nia Lingva Komitato, Konstanta Kongresa Komi- 
tato,k.t.p.Seiu volas fari simple konsilajn proponojn pri la interna 
agado de tiuj institucioj, li povas prezenti siajn proponojn al la 
estroj de la diritaj institucioj ; sed se oni faras plendojn, se oni 
postulas reorganizon, anstataŭigon aŭ eĉ forigon de tiuj insti- 
tucioj, — tiam al kiu oni devas sin turni ? Aŭ se aperas iaj 
demandoj, kiuj koncernas la tutan esperantistaron, sed apar- 
tenas nek al la Lingva Komitato,nek al la Komitato de la Kon- 
gresoj, — tiam kiu havas la rajton ilin solvi ? En sia privata 
esperantista vivo ĉiu persono aŭ grupo aŭ asocio estas kom- 
preneble tute liberaj kaj povas agi, kiel ili volas kaj povoscias ; 
sed pri ĉiuj demandoj, duboj aŭ entreprenoj, kiuj koncernas la 
tu tan esperantan aferon, estas nepre necese, ke ni havu la eblon 
ĉiam scii la veran opinion aŭ deziron de la tuta esperantist- 
aro. Esperanto ne estas ankoraŭ en tia feliĉa stato, ke ĉiu 
povu nur tiri el ĝi profiton, ne zorgante pri la bonstato de la 
afero mem : ni devas kaj dum longa tempo ankoraŭ devos 
propagandi ĝin, kreskigi ĝin, defendi ĝin kontraŭ malamikoj ; 
sed se ni ne havasla eblon regule interkonsiliĝadi, aŭ se niaj 
interkonsiliĝoj, farataj ne en orda parlamenta maniero, ne 
havos moralan valoron por la esperantistoj,ni similos organism- 

on sen kapo kaj sen manoj, ni nenion povos entrepreni, ni 
staros senmove kaj malpacos inter ni mem. «ŭi ii lbi :

Mi ne volas en la nuna momento defendi la projekton, pri 
kiu vi en la plej proksimaj tagoj diskutos ; tre povas esti, ke la 
projekto havas gravajn erarojn, kiujn via pridiskutado forigos ; 
tre povas esti, ke la tuta projekto montriĝos neakceptinda, kaj 
tiam — vi scias tion tre bone mi ne penos altrudi ĝin al vi, 
kiel mi neniam ion al vi altrudis. Nur pri unu afero mi kore 
vin petas : kion ajn vi decidos, — ni ne fermu nian kongreson 
antaŭ ol ni en tia aŭ alia formo faros ian aranĝon, kiu donos al 
ni la eblon almenaŭ unu fojon en jaro solvi ĉiujn kolektiĝintajn 
disputojn aŭ dubojn en lojala interkonsento kaj konforme al la 
vera deziro de la tuta esperantistaro.

La aranĝo de regula kaj rajtigita kongresa voĉdonado, kiun 
mi proponis al vi, aŭ ia alia simila aranĝo, kiu eble rezultos 
el via diskutado, ne estos ia nova institucio kaj per si mem 
ne ŝanĝos la iradon de nia afero ; sed ĝi donos al ni la forton 
de ordo kaj de solidareco. La institucioj, kiujn ni kreis, aŭ 
eble ankoraŭ kreos, ĉesos havi la karakteron de ia privatajo, 
kiun neniu subtenas kaj multaj atakas. Ili havos rajton diri 
al la esperantistaro : se ni estas bonaj, respektu nin kaj 
subtenu nin ; se ni estas malbonaj, reorganizu nin aŭ forigu 
nin. Ĉiu esperantisto scios, al kiu plej alta instanco li 
devas sin turni, se tio aŭ alia en la komun-esperantistaj 
aferoj ne plaĉas al li, kaj oni ĉesos konstante sin turnadi al 
mi, kiu hodiaŭ vivas kaj morgaŭ povas ne vivi, kaj kiu 
cetere havas nek rajton nek deziron solvi ĉiujn disputojn 
propradecide.

Ni komencu nian feston kaj ankaŭ niajn laborojn, al 
kiuj ni dediĉu nian plenan atenton kaj senpartiecon. Se el 
niaj laboroj rezultos la enkonduko de preciza ordo en nian 
aferon, tiam la kongreso Antverpena estos unu el la plej 
gravaj inter niaj kongresoj. Tion ni esperu. Ĉiu el ni havu 
la firman decidon helpi per ĉiuj fortoj al la enkonduko de 
ordo kaj forigo de ĉiu malpaco en nia afero. Kun tiu firma 
kaj solena decido en la koro ni kriu : vivu, kresku kaj floru 
nia afero I

Kongresa Programo
M erkredon , la 23011 . — La programo de tiu tago estas 

afiŝita en la vestiblo de T Reĝa Ateneo.
ĵaŭ don , /a  2/an . — Je la ioa, ĝenerala labora kunsido de 

la kongreso (festhalo de la Zoologia Ĝardeno). Je tagmezo, 
privata kunsido : Vagabonda Klubo (Taverno Rovale, Verda 
Placo); poste festeneto de la V.K.Je la ĵa, disdono de 1’ premioj 
de la Literaturaj Konkursoj kaj koncerto (Flandra Operejo . 
Je la 5a, privataj kunsidoj. Je la 8a, akcepto de 1’ germanaj 
kongresanoj en la D eu tsche)' T urnverem (von Barvstraar). 
Samtempe, parolado de S-ro Ga u mo n t  pri la P aro lan ta  
K inem atogra fita  (Flandra Operejo).

V endredon , la 2$an .— le la 9a, privataj kunsidoj. Je 
la ioa, instituto de S-ro Pr i  v a t , ekzamenoj. Je la io 1 2a, 
privataj kunsidoj. Je la 2 1 2a, ekskurso sur la Skeldo. Je la 
ioa, balo 1 somerfesthalo de la Reĝa Harmonia Societo).

Saba ton , la T jan . — Je la 8a matene, kunveno 
antaŭ la Reĝa Ateneo*, por viziti la havenon. Je la ioa, ferma 
kunsido dela kongreso (festhalo de la Zoologia Ĝardeno). Je 
la 7a, festeno (somerfesthalo de la Reĝa Harmonia Societo).

D im anĉon , la  2 jan . — Je la 9a, katolika diservo en la 
Ĉefpreĝejo. Je la io 1 2a, diservo en la anglikana preĝejo' (Gre- 
trvstraat). Je la 3 1 2 a kaj la 8a, koncerto en la Zoologia Ĝar- 
deno. Je ne ankoraŭ difinita horo. manovroj dela Ruĝa Kruco.



Hodiaŭ, mardon, la 28an de aŭgusto, 
Kaj morgaŭ, merkredon, la Hsan,

PREZENTADOJ DE

KAATJE
Kvarakta versa teatraĵo de Pa u l  SPAAK, 

esperantigita de D-ro W. VAN DER BIEST,

ludota de geaktoroj de la Reĝa Nederlanda Teatro
de Antverpeno

(direktoroj, S-roj Gu s t a a f  De  L a t t i  n  kaj Fr a n s  Va n  La e r )

Kaatje

La Patrino 

Pomoria 

Jan

La Patro

S-inoj He l e n e  Be r t r ijn .

Ma r  i  e  V e r s t r  a e t e  .

Ma g d a  Ia n s s e n s .

S-roj Ju l e s Ve r s t r a e t e .

Ka r e l  Va n  Rijn .

Enscenejigo de S-ro Ar ie  Va n  d e n  He l  v e i., ĉefreĝisoro.

Akcepto en la Urbestrarejo

La lastan sabaton, kelkajn minutojn antaŭ la tria, kun- 
venis en kaj antaŭ la Hotelo Terminus — kie loĝas nia «majstro 
— granda popolamaso : D-ro Za me n h o f , la anoj de la Orga- 
nizaj Komitatoj,la Akademianoj kaj la registaraj delegitoj estis 
ja veturontaj al la LTbestrarejo, kie ilin akceptos lia urbestra 
Moŝto, S-ro Ja n De Vo s . Entuziasmaj aplaŭdoj ĉie salutis 
la elpensinton de Esperant ) kaj lian sekvantaron.

S-ro Va n d e r  Bie s t -An d e l h o f  prezentis la Majstron 
al la urbestro kaj la skabenoj ; S-ro De Vo s kore bonvendiris 
D-ron Za me n h o f , kiu dankis en sia nomo de Ttuta esperant- 
istaro. Jam la ŝampanvino ŝaŭmis en la glasoj ; la urbestraro 
donacis al sia eminenta invitito la pokalon, en kiu li (la 
urbestro) estis trinkinta, kaj prezentis al S-ino Za me n h o f  la 
simbolajn antverpenajn rozojn

La akcepto en la Urbestrarejo estis korega ; la ĉeestintoj 
ĉiam kun plezuro memoros ĝin.

D-ro R. d e  Sa n  Mie l a n  (Madrid).

' ■ ■ — K/CO------  - ■ 1,1

Koncerto de la Vagabonda Klubo

Kiam, dumla Kvina Kongreso, la policestro de Barcelono 
legis sur la programo : « Koncerto organizata de la V agabonda  
K lubo », li eksaltis kaj vokis al si Puj ula.

— Sinjoro, kio estas tio ! Vagabondoj ! Anarĥiistoj! Bomb- 
jetistoj, eble !... Mi ne povas permesi...

Kaj nia amiko malfacile kla rigis al la severa suspekt- 
ema reprezentanto de la Hispana Ordo, ke tiuj vagabondoj 
jetas eble kelkafoje florojn, sed ne bombojn.

Eble kelkaj kongresanoj — verŝajne tre malmultaj — 
ankaŭ sin demandos : « Kio estas la Vagabonda Klubo » :

La nomo, la ideo, la fondo venas de Britujo.
Kiel bone klarigis la tre afabla prezidantino fondintino 

de la klubo, kiam ŝi kolektis en 1906 la unuajn anojn de sia 
societo, la V agabondo j estas la Artistoj. Okazas ja ofte, ke en 
bona burĝa familio, oni tre bedaŭras la artajn inklinojn de 

1 infano : filo, kiu volas fariĝi artis to — muzikisto, pentristo, 
skulptisto, beletristo, — estas konsiderata, kiel perd ita infano, 
kiel malsanulo, eble eĉ kiel frenezulo.

Tiel la malfeliĉa estonta artisto, mallaŭdita de siaj parenc- 
oj, malhelpita de ĉiuj, vivas malfacilajn unuajn jarojn, luktas 
kontraŭ la mizero, kontraŭ ĉiuj materiaj bariloj, unuvorte far- 
iĝas... Vagabondo.

En Britujo, la eksvagabondoj, la artistoj, tiel fondis klubon, 
kaj tiu fama Societo, kiu enhavas la plej glorajn el la plej emi- 
nentaj anglaj artistoj, estas grava centro de Arto kaj Belo. La 

l eniro en la klubon estas tre malfacila, ĉar tie estas akceptitaj 
nur majstroj ; kaj per stranga, pitoreska antitezo okazas nun, 
ke la « Vagabonda » Londona klubo estas unu el la plej aris- 
tokrataj kluboj en tiu urbo.

La Esperantista Vagabondaro estas sama. En ĝi kolektiĝis 
niaj geartistoj ; kaj, de post la Cambridge'a Kongreso, fariĝis 
konstanta kutimo,ke la Vagabonda Klubo organizas ĉiujare,dum 
nia mondfesto, koncerton por konigi al ni niajn artamantajn 
samideanojn.

Muzikon, kantojn, deklamadon ni kun vera plezuro 
aŭdis hieraŭ vespere.

En la bela Flandra Operejo, kie de nun havos lokon ĉiuj 
gravaj manifestacioj de nia sukcespromesanta kongreso, mult- 
nombre amasiĝis la jam alvenintaj samideanoj.

Leviĝis la kurteno, kaj... anstataŭ fraŭlino, kiun ni atendis, 
aperis nia gaja kaj lerta samideano Mudie.

Kun sia vigla kaj tiel facile komprenebla parolmaniero, li 
rakontis al ni sian vojaĝon al Rusujo, kaj kiamaniere li esper- 
antistigis tutan ŝipon, de la komandanto ĝis la plej humila 
pasaĝero, de la helicŝraŭbo ĝis la mastoj. Longaj aplaŭdoj 
lin salutis kaj dankis.

Jen nun aperas en la ĉarma bretona kostumo de la 
knabinoj de Pont-Avesnes, kun ruĝa jupo, krucitaj ŝelkoj 
kaj punta kufo, F-ino Barbin, kiu tre agrable ludas la 
V alson en E s de Chopin. Dum la dua parto ni reaŭdos ŝin 
ludantan R apsod ian du Liszt ; kaj serveme, dum la tuta 

‘ koncerto, ŝi ofte plenumis la malfacilan taskon improvize, 
senprepare, akompompani siajn kamaradojn. La merititajn 
aplaŭdojn ŝi ricevis, kaj ni ĉi tie ripetas.

Ni poste multon aŭdis.
Kantoj : P atro lando , de Tschirch, kies rekantaĵon la 

ĉeestantaro kunkantis, T rankvila K oki’ , de Fr. Abt, agrable 
kantitaj de S-ro W. Harvev ; peco el P aillac i, deklamkant- 
ita de S-ro Jones, delikata malnova skota ario J n jo  L a  u  rio ,bone  
prezentita de F-ino Rosa Maude,la granda dueto el Sam son ka j 
D alila de Saint-Saens,kuraĝe kantita de F-ino Rosa Maude kun 
S-ro Jones. A

Nia famkonata samideanino F-ino Sefcr deklamis serĉhu- 
moran monologon, Af/a Idea lu lo , kion ŝi mera verkis. De ŝi ni 
multon saĝan eksciis pri la signifo de la nazo kaj de la trombono 
por idealo.—Kaj por nia plezuro ŝi revenis anstataŭi Roksan- 
on, al kiu mankis — grava malfeliĉo por fraŭlino — partnero 
por ŝia dialogo.

Tute apartan sukceson ricevis F-ino Annetta Schebsmann 
samtempe pro sia beleco, la gracieco de sia eleganta bohem- 
hispana kostumo, kaj sia tre granda artisteco. Jen vera virtuoz- 



ino, kiu scias, per sia violono, ĝojigi kaj plorigi, kortuŝi, 
mirigi, emocii Veran ovacion al ŝi faris la entuziasmigita 
ĉeestantaro. Por fini, du samideanoj' faris al ni agrablon sur- 
prizon. Bulgara amiko — kies nomon mi bedaŭrinde nescias — 
tre simple sed sprite rakontis ŝercan anekdoton — kaj germana 
samideano, novebakita vagabondo, ludis strangan sed tre 
na turan muzikilon. Per sia buŝo, blovante inter siajn takt- 
frapantajn manojn, li... plok, plok, plok... faris muzikon, 
kiu tre amuzis la publikon.

La programo finiĝis per anonco de «La Espero». La ĉeest- 
antaro do atendis... nenio okazis. — Ĉu oni eble atendis, ke 
de Meni 1 venos ? ĉu oni ĝin forgesis ? mi nescias! ... kaj la 
ĉeestantaro atendadis. Fine, el loĝio eksonis la unuaj notoj 
de la kanto, kaj, kuntrenitaj, la Esperantistoj stare kantis 
sian himnon. Ga ju l o  (Paris).

La vespgrfesio de la pasinta dimanĉo
Dimanĉon vespere, en la Flandra Operejo, oni prezentis tre 

interesan programon, konsistantan el drameto de Ne s t o r  d e  
Tie r e , D tvo de R eĝ o , kaj el komedio de Ema n u e l  Va n  
Dr ie s s c h e , P or kvie ta j P ersono j, ambaŭ esperantigitaj de 
Ama t u s , kaj fine el la de longe atendita R evuo  de  la  Sepa , de 
Ja n , sub kiu nomo siu kaŝas iu energia homo, konata al ĉiu.

Antaŭ la komenco de la prezentado eniris la Majstro, kaj 
lin aplaŭdo salutis Ja ĉeestantaro, kiu poste kune kantis L a  
E spero .

En D evo  de  R eĝ o , ĉefministro konsilas al la juna reĝo, ke 
li ekmilita kontraŭ alia princo, kiu dum la vivo de la patro de 
Preĝo almilitis provincon. Eksciinte tion, la reĝino pro amo al 
la lando kaj popolo, petegas, ke li ne malkovru la glavon 
kaj elverŝu sangon. Ŝajne nesukcesinte, ŝi eliras. La reĝo 
obstine opinias, ke estas lia devo reakiri la perditan 
provincon, kaj subskribas la jam pretigitan ultimaton. 
Poste eniras la reĝino, forte plorante, kaj ŝajnigas al sia 
edzo, ke ilia kara infano estas dispremiĝita sub la radoj de 
veturilo. La doloro de la reĝo estas terura. La reĝino pro- 
fitas la okazon por elmontri, kiom pli terura estus la doloro 
de la suferantoj de lia projektita milito. Si fine sukcesas, kaj 
li disŝiras la ultimaton, kiu estus trempinta du landojn 
en sangon.

La rolo de la reĝino estis ludita kun granda talento de 
S-ino Lo l a  Ca r e v v , kaj S-ro Al f o n s  VA n  d e  Ve l d e  bon- 
ege prezentis la reĝon. Kvarfoje la altŝatataj geaktoroj estis 
revokataj de la aplaŭdanta ĉeestantaro.

Ne estas necese priskribi plene la du aliajn prezent- 
ajojn, ĉar ili ambaŭ estas presitaj kaj devus esti ĉe ĉiu kon- 
gresano, kiel memoraĵo de la Antverpena kongreso.

En la komedieto P or kvie ta j persono j la ĉeestantaro 
tre ĝuis la rolon trafe luditan de S-ro Ka r l o  Ur b e z  ( Patro 
Knap). Aliajn rolojn lerte plenumis F-ino Eu g e n ie  Co l ijn  
(Lenjo), S-ro Ot t o  Ja n n  (Henriko), S-ro Fe r n a n d  Do r e  
(Majstro Korus), F-ino A. Se f e r  (S-ino Korus), kaj S-ro 
..................... (komisario de polico)

Sed la okazintajo de la vespero estis la prezentado de 
L a R evuo de la Seja de Ja n . Ludita de vera internacia 
geinterpretantaro, ĝi estis plena de spritaj kaj trafaj aludoj 
al la nuna stato de Esperanto kaj Esperantismo, kaj la 
aŭskultantaro, per sia ofta aplaŭdado, montris sian plenan 
aprobon de la sentoj esprimitaj de la genia aŭtoro. Multaj 
personoj demandis, kiu estas la aŭtoro ? Mi ne intencas

malkaŝi tion, sed kiam mi diros, ke la energia kaj bonhumora 
sekretario de la Sepo kondukis la orkestron mem, kaj ke 
ni ŝuldas ĉion al li, ĉu estas necese diri ion plu? Ĉiu legu la 
libreton ! J. M. Wa r d e n . E. V. (Edinburgh).

Rimarko de Ja n . — Genia (!) aŭtoro ? Hm, hm !

—----------- >: : c------------- --  - ■

Koncerto de flandraj kantoj

Inter la plej valoraj trezoroj, kiujn posedas la nacioj, estas 
sendube la popolaj kantoj, kies plej belajn konservas la tradi- 
cio dum jarcentoj. Ilin kantas la patrinoj ĉe la lulilo de 
1’infanoj, ilin kantas la junaj knabinoj hejme ĉe la laboro kaj 
en societo de siaj amikinoj dum somervespero, promenante en 
la dolĉa aero de 1'patrolando, aŭ vintre ĉe la forno.

Por ilin ekkoni, fremdulo bezonas longan restadon en la 
lando, inti majn ritatojn kun la popoloj, kaj kiuj pasigas nur unu 
semajnon en fremda lando tute ne havas okazon ilin aŭskulti. 
Estis do bonega ideo de L a Sepo por la Sepa aŭdigi al ni 
venintaj por nur malmultaj tagoj kolekton de la plej ĉarmaj 
flandraj popol kan tantoj, el la buŝo de famaj artistoj, do en 
plej eble granda perfekteco. Ni vere ŝuldas al ili ĉiuj koran 
dankon pro tiu ĝuo, speciale al S-ro D-ro W. Va n  d e r  Bie s t , 
kiu kunmetis la programon,harmoniigis mem diversajn kvartet- 
ojn, kaj lerte tradukis la tekstojn.

La koncerto estis tre zorge aranĝita, ĉar ĉiu speco estis 
reprezentata, la patriota speco ekz. per la K an to  de rF landr- 
ano j, la kanto pri A rteve lde , la nacia heroo el la i4a jarcento, 
per L aL landra  L eono j?  K ore  m i  am as  m ian  F landron  landon ', 
la romantika speco per S in jo ro  H a lena jn  ; la religia per E stis  
virgu line to  ; la melankolia per V und ita  m i esta s  in terne , M ia  
koro  sop iregas, A diaŭ  fra to  m ia  ; la humorplena per V in tre , 
kiam  p luvas ; la petola speco per la ĉie konata B igo tu line to  
(kiom da ĉarmo havasla titolo : het kwezelken) k. a. kantoj, 
kiuj ĉarmis niajn orelojn, emociis niajn korojn kaj rapide 
almilitis niajn amikajn sentojn por la kara flandra popolo kaj 
ĝia belsona lingvo. Por mi Germano la tekstoj estis tuj kom- 
preneblaj,eĉ sen la bonega traduko esperanten, kiun donas al 
ni la programo ; inter nia germana kantaro ni ankaŭ posedas 
la kanton pri la D u  gereĝ ido j. La 25 numeroj de la programo, 
12 kantoj el malnovaj tempoj, kaj 14 nuntempaj, kantitaj 
ĉu sole, ĉu duete ĉu kvartete, estas versaj perloj el la juvelaro 
de la flandra popolo.

F-inoj Se r o e n  kaj Bu y e n s , S roj Bo l  kaj Co l l ig n o n  
estu kore dankataj pro la artplena kantado. La fortepianon 
ludis majstre akompanante S-ro De Vo s , orkestestro de la 
Flandra Operejo.

Estas vere malfacile diri, kiu kanto pleje plaĉis al la 
aŭskultantaro; la esperantistoj ĉiulandaj multe aplaŭdis kaj 
montris sian entuziasmon.

Vi, Sinjoroj de la Sepo, ne tro promesis ; nia koro facile 
komprenis la flandran animon kaj estas dankoplena por la 
neforgesebla koncerto. La famo disportos viajn flandrajn 
popolkantojn en la tutan mondon kaj en la internaciaj popol- 
kantaroj, baldaŭ kolektotaj de la Esperantismo, la flandraj kan- 
toj, bone esperantigitaj, havos ceste ne la lastan lokon.

L. El u  (Kotzschenbroda).



_ zs.

Postkongresa Vojago
La detala programo estas nun decidita :

28an de  aŭ gusto  : El Antverpeno 7.27 h. En Charleroi io. io li. 
V izito  de C harlero i .-je la io 1 2 h , akcepto en la sidejo 

de la Karloreĝa Grupo.
Je la lia. Vizito de la lernejo por kripluloj.
» » 11 3/4a. Eniro en la Ekspozicion : Rabato de 50 “ o, 

se estas minimume 100 partoprenantoj ; de 25 0 o por 
min. 50 personoj.

Tagmanĝo laŭvole en la Ekspozicio.
Je la r . 1 2a. Akcepto en la Labora Universitato. Vizito 

de tiu Institucio.
Vizito de la Muzeo de Belartoj.

» de la Ekspozicio.A
Je la i8a. Vizito de la Gardenoj kaj Allogaĝoj. 

Vespermanĝo.
Je la 22 5ia. Foriro al Namur. Loĝado.

2gan de  aŭ gusto  : El Namur 7.17 b. al la Grotoj de Han, 
mondfama vidindaĵo. Vizito de Dinant. Tagmanĝo tie. 
Vaporŝipe ĝis Namur.

Vizito de Namur kaj vespermanĝo.
Je la 18 1 2a. Forveturo al Lieĝo. Akcepto la tieaj sam- 

ideanoj. Loĝado.
joan  de  aŭ gusto  : Matene, ekskurso al Spa. Je la 7-4oa foriro 

el Lieĝo.
Vizito de Spa. Renkontiĝo kun la samide- 

anoj el Verviers. Tagmanĝo.
Je la 14 42a. Reveno al Lieĝo.
» » i6a. Vizito de Lieĝo.
» » i9a. Komuna vespermanĝo. Loĝado.

5ian  de aŭ gusto  : El Lieĝo je la 7-43a. 
Jela 11.433. Alveno en Brugo.

Laŭvola tagmanĝo.
Ptgm Ekskurso al Ostendo, belega banurbo.
Vespere. Koncerto.
de sep tem bro  : Matene, vizito de Brugo.
Je la 93. Akcepto eu la Urbdomo.
» » ioa. Sonorilara koncerto.
» » 11 i/2a. Foriro al Gento.

Ptgm. Vizito de Gento.
Je la 2i<46a. Foriro de Bruselo. Loĝado.

2an  de sep tem bro  : Matene, vizito de la Urbo. Senpaga vizito 
de la Urbdomo.

Vespere, reveturo al Antverpeno.

Grava avizo. — La kongresanoj, kiuj intencas parto- 
preni en tiu vojaĝo, estas insiste petataj sin enskribi TUJ en la 
Vendejo (Reĝa Ateneo) sciigante samtempe la mezan prezon 
kiun ili deziras elspezi : r por manĝoj ; 2e por loĝado. La 
lokaj komitatoj nen ie l povas prizorgi tiujn du punktojn, sen 
la petataj sciigoj.

---- —---------------------xxxx---------------------- ■-

GUAVA SCIIGO 

pri la esperanta polica atero

S-ro Tis o n ,policinspektoro, sekretario de la Polica Klubo 
Esperantista de Parizo, informas, ke speciala kunveno pri 
esperanta polica organizo okazos la venontan ĵaŭdon, je la 
4a posttagmeze, en la Reĝa Ateneo.

Antverpenaj policistoj ĉeestos.

Krom policistoj, la estimataj samideanoj, kiuj konsentis 
reprezenti polican grupon aŭ izolajn samprofesiuloj», estas 
petataj ĉeesti akurate.

Ankaŭ iuj ajn nepolicistaj samideanoj, en kies urbo estas 
policesperantistoj, estas petataj ĉeesti, por raporti al ĉi tiuj pri 
la pripolica okazintaĵo kaj por fari servon al nia afero.

Oni bonvole tion ĉi diskonigu.
S in  tu rn i aŭ  skrib i a l S-ro T ison , «  H btel d ’A ng le terre  » , 

12 , Q uai V an D ijck .

- ---------- - - -

Diversaj Informoj
Ekskurso sur la Skeldo.—Vendredon posttagmeze 

okazos ekskurso sur la Skeldo, senpaga por la kongres- 
anoj. Ĉiuj devos havi specialan karton, riceveblan en la 
Akceptejo. La disdono de tiuj kartoj estos farata merkrcd- 
on kaj ĵaŭdon ; poste ili ne  p lu  esto s haveb la j. Tiuj, kiuj ne 
havos karton, ne rajtos partopreni la ekskurson.

Festeno. — Brilega estos la festeno, kiu kunigos la 
kongresanojn sabaton vespere, en la malvarmeta sonier - 
festhalo de la Reĝa Harmonia Societo. La partopreno kostas 
5 frankojn (kaj ne 5 Sm., kiel oni presis erare en nia 
unua numero).

Abonkarto] Zoologia Gardeno. — Tiuj kartoj, valor- 
antaj ĝis dimanĉo (inkluzive) estas haveblaj en la Akceptejo 
po 1 franko.

Por grupoj, societoj, esperantistaj festoj. — 
Mendu en la Vendejo (Reĝa Ateneo).

— la gajan monologon L a T uristo  kun la V erda S te lo , 
por la malgranda prezo de 40 centimoj ;

— la novan muzikon, kun akompano por fortepiano, de 
L’Es pe r o , por (nur 50 centimoj ;

— la G ajan K an taron , kun 12 belegaj kantoj, por nur 
25 centimoj.

Liberpensuloj. — Liberpensuloj, kiuj deziras interŝanĝi 
manpremon de frateco kun la Antverpenaj sampensuloj, estas 
invitataj ĉeesti la solenan akcepton, merkredon, la 23an en 
la « Antiverpsch Koffiehuis » (dekstra de la Reĝa Ateneo 
je la 8a vespere.

Oratoroj : S-roj Ai.b Ty c k , Antverpeno: 
Ca r l o  Bo u r l e t , Parizo ; 
R. De s h a y s , Sens (Francujo.; ; 
I). Uy t t e r d ijk , Holando ;

Frateca kunmanĝo de la liberpensuloj, vendredon,la 25311, 
je la 12 3 43 en la Hotelo « la Couronne », Pelikaanstraat, 22. 
Kartoj po 2 fr. aĉeteblaj en tiu hotelo (antaŭ ĵaŭdo) kaj dum 
la solena kunsido de la 2ja en la « Antiverpsch Koffiehuis ».

Rabato. — Okaze de la Sepa Internacia Esperantista 
Kongreso, la «Belge Cinema» estas feliĉa konsenti al la 
kongresanoj rabaton de 1 3 sur la ordinaraj prezoj de la sid- 
lokoj en la teatro De Kevserlei, 30.

T. E. K. A. - Lundon, je la io 1 2a matene, kun- 
veno la T. E. K. A. — anoj sub la prezidanteco de S-ro Prof. 
Do r , por decidi pri la sekvanta unua oficiala kunsido. Ĝ i 
okazos m erkredon , je la lia  akura te , en la ĉam bro 4 (faka 
kunsidoj, dekstre en la Ateneo). Ĉar la kunsido estos tre 
grava, ĉiuj kuracistoj, T. E. K. A. — anoj aŭ ne, bonvolos 
ĉeesti ĝin.



La kunsido de la Publikoficistoj, kiu, lati la kongresa pro- 
graino,devis okazi lundon la 2 ian, matene, okazosnurmerkred- 
on, la 23an, je la 2a posttagmeze, enla Reĝa Ateneo (ĉambro 
6, unua etaĝo).

Oni estas insiste petata ĝin partopreni.

NOMARO DE LA GEKONGRESANOJ

(D aŭ rigo  de la  lis to  aperin ta en la K ongreslib ro )

1236. F-ino Tordoff, Lizzie, 38, Croft Terrace, Horton, Bradford (Angl.
1237. F-ino Hirst, Alice, Victoria Rd, 160 Lockvvood,

Huddersfield (Yorksh.-Angl.)
1238. F-ino Smith. Annie, Beutley St., 29, » »
1239. F-ino Beaumont, Lilv, Forest Terrace, 113, Almonsburv Bank,

Hudderssfield (Yorksh.-Angl.)
1240. VVildig, VVilliam Henry, instruisto, Ash Tree Rd.,

Pelsall (VValsall.- >
1241. Jessop, Frank, leĝisto, 4, Mount Villas, Mansfield »
1242. Banks, G. H.. fervoja konduktoro. 60, Perehlre Rd.. Stirchley,

Birmingham »
1243. Nelle?, Ferdinand, ministo, Ayeneux, poŝto Fleuron (Liege Belg,)
1244. Simons, D. J., helpa polickomisario. Lange Elzcnstr., io,

Antvverpen (Belg.)
1345. S-ino Ilabermehl-Sevenhuijsen, Kinderhuissingel, 30,

Haarlem (Hoi.)
1246. F-ino Blum, Johanna Jacoba, instruistino, Raamvest, 21,

Haarlem (Hoi.)
1247. Poncet, Louis, studento de medicin >, 17, rue St Francois d'Assise,

Lyon (Franc.)
1248. Brienne, Fernand, bankoficisto, rue de Paris, 29,

Taverny (Seine-Oise- »
1249. S-ino Lannelongue, 24, rue du Cherche-Midi, Paris »
1250. Butler, J. L . instruisto, Douglas House, Cheltenham (Angl.)
1251. F-ino Garbutt, Edith E., Ale.vander Rd, Acocks Green,

Birmingham (Angl.)
1252. Garbutt,VVilliam Henrv,jurnalisto, Princes Chambers Corporation St.

Birmingham, (Angl.)
1253. F-ino Dovval, N. Mc , 170, Derchum Rd, Norvvich (Angl.)
1254. VVinkelmann, Sergius, artpentristo, Gevvandstr., 3, Dresden (Germ.)
1255. S-ino VVinkelmann, » » »
1256. F-ino VVinkelmann, » » »
1257. F-ino Bishop, Henriette, sekretariino, 5, Alexandra Street,

Cambridge (Angl.) 
1258- Egli, Edvvin Oscar, komercisto, 4, Splugenstr., Zurich 11 (Svis.)
1259. Tillet, keramisto. Impasse Fonteney, Limoges (Franc.)
1260. Gunther, Jan, kolonelo, VVlodzimiarska, 8, VVarszavva (Poi.)
1261. F-ino Moravvetz, Ella, redaktorino de « La Marto», Burgring, 12,

Graz (Stirio-Aŭstrio)
1262. Lelavignette, Oscar, inĝeniero, Merbes-le-Chateau (Hainaut-Belg.)
1263. Fouquct, Jozef, havenleŭtenanto, Schaapstr., 26, Gent »
1264. Otto, Guido, instruisto, Havdnstr., 2, Plauen i. V. (Germ,)
1265. F-ino Kuster, Magarete, Halberstadtcrstr., 129 B, Magdebnrg »
1266. Schubert, Hermann, Alter Markt, 17, » »
1267. Sorgler, Alfred, posedanto de presejo. Moldenstr., 19, » »
1268. Gdring, Paul, kompostestro, Salzvvedelstr., 4, » »
1269. Hoen, H. J. redaktoro, Schrotestrasse, 68, • »
1270. F-ino Servrankx, Renee, 30, Kortrijkschesteenvveg, Gent (Belg.)
1271. Baehr, Hans, komercisto, Tobiashammer, Ohrdruf (Germ.)
1272. Blott, Arthur, solicitoro, Korosko. Crovvstone Rd., Hoath,

VVcstcliff-on-Sea (Angl.)
1273. Legrand, Leon, bankoficisto, 67, Route d'Alen?on,

Le Mans (Sarthe-Franc.)
1274. Autin, Amĉdĉe, farmaciisto, Rue de la Mariette, » » »
1275. Colas, Claudius, publicisto, rue d’Angouleme, 20, Paris » »
1276 Clarke, Edwin L., instruisto, Canon City (Usono)
1277. Oblin, Louis, oficisto, Avenue de Villiers, 52,

La Varenne-St Hilaire (Franc.)
1278. Vanderrielle, Rachel, profesoro de stenografio, 56 rue du Petit Bois,

Pare St Maur (Franc.)
1279. Priestman, Graham, lernanto, Welbury Drive, Bradford (Angl.)
1280. Middlehurst, N F.,70,Slog Lane Lovvton, Newton-le-Willows (Angl.)
"ini281. So Middlehurst, » » » » » »

1282.
1283.
1284.
1285.

1286.

1287.

1288
1289.
1290.

F-ino VVcbster, Annie, 35, Church Street,Southport (Lancash.-Angl.) 
O’Connor, Patrick, 8, Loive Street, Golborne » ' »
F-ino Haupt, Marie, Konigstr., 57, Altorta (Gemi.)
Krajĉik.M , inĝeniero,doktoro de matematikaj kaj fizikaj sciencoj,

Minsk (Rus.) 
F-ino Morgan, Hannah, instruistino, Holly Bank, Grange, Estate,

Stockton-on-Sees (Durham-Angl.) 
D-ro Ledermann,Richard.gimnazia profesoro, Singerstr., 8,

Augsburg (Germ ) 
F-ino Ceulemans, Sarah, 24, Albert Grisarstraat, Antvverpen (Belg.) 
F-ino D’Hoossche, Marie Louise, Tvvaalf Kamersstr., 1, Gent » 
Blazek, Josef, inipostadministranto, Bahnhofstr., 14, Teplitz-Schdnau 

(Bohem.) 
F-ino Fischer,Bertha, librotenistino, Dammstr.,427, Turn-Teplitz

(Bohem.-Aŭstr.) 
D-ro Freisinger, Isidor, urbkuracisto,Schlossbergst rasse

Turn-Teplitz (Bohem.-Aŭstr.)
» »

Zurich (Svis.) 
Roubaix (Franc.) 

•r

1291.

1292.

Kunzc, Rudolf,librotenisto, Schlossbergstr., »
Loth, Emiljano, (el Varsovio), Culmansstr., io 
F-ino VVicart, Maria, 77, rue du Fontenoy,

1297.
1298.

1299.
Lausanne »

Amherst (Mass.-LTsono)
Hull. Angl.)

» »

1300.
1301.
1302. 

i3<>3-

1293.
1294.
1295-
1296. Mc. Pherson, Charles, stenografiisto, 60, Dcvonshire Rd

Cambridge (Angl.)
Van de Velde, Jan, Oranjeboomstraat, 222a, Rottcrdam (Hoi.)
Zamenhof, Adam, kandidato de medicino, 14, Avenue Sullicmin.

Lausanne(Svis.)
F-ino Zamenhof, Sofio, studentino de medicino 11, Solitude,

F-ino Leach, Mary Julia,
Vivian, Richard, E., 8, Stirling Street,
F-ino Vivian, 8, Stirling Street,
Candy, VVilliam Ilenry, komizo, 136, Lynton Rd., Bermondsey,

London (Angl.)
Serbin, Vjaĉeslav, advokato, Borzikovskaja, 10, Ekaterinoda 

(Kubanska Oblast-Rus.)
Breslau (Germ.)

» »
» »

1304.

Zepler, Elias, komercisto, Goethestr., 42/44 
Freund, Siegmund, komercisto, Moritzstr., 50, 
Mahn, Georg, komercisto, Albrechtstr. 43, 
Selcraig, Robert,ĉe Cameron, ĵurnalisto, Bellevue Crescent. 17,

Edinburgh (Skot.)
VVeisz, Simon, Montensstraat, 124, Borgerhout (Belg.)
Libera Penso, internacia societo esperantista de liberpensuloj,

Antvverpsch Koffichuis, Van Straclenstr.,6, Antwerpen (Belg ) 
Grimmit,Vincent, komerca vojaĝisto, 309, Higli Str., Levvisham,

S. E. London (Angl.) 
Blackham,Karlo P.,oficisto de la Higli Court of Justice,

Garville Avenue, 14, Ratgar, Dublin (Iri.)
1313. F-ino Clarke, G., 37, Unthang Rd., Nonvich (Angl.)
1314. Sultzberger, Max, rentulo, 13, Chatsivorth Rd.,

Croydon (Surrey-Angl)
1315. Hahn, VValter, instruisto, Znickauerstr., Chcmnitz-Schonau (Germ.)
1316. Ccstre, Louis, eksprofesoro, nie Faidlierbe, 10,

Auxerre (Yonne-Franc.) 
Brachet, Paul, fabrikanto, 44, rue de Seze, Lyon (Franc.)
S-ino Nevrand, rue de Hamma, n, Alger (Alĝerio)
Spinner, Rene, inĝeniero, Avenue de la Boule d’Or, 2,

Roniilly sur-Seine (Franc )
» » » »

Bordeaux(Gironde »
» » »

1305-
1306.
«307-
1308.

1309.
1310.

1311.

1312.

«3’7-
1518.
«3'9-

1320.
1321.
1322. F-ino Tricolet.

S-ino Spinner, Avenue de la Boule d’Or, 2,
S-ino Tricolet, Impasse des Tanneries, 3,

» »
1323. Sabadell,Alfonso, agento de la New York Lile, I. C. Diputation, 280, 

Barcelona (Katal.)
» »
» »

1326. Artaud, Jean, oficisto de la malrektaj impostoj, 2, rue Villeneuve, 
Alfortville (Seine-Franc.) 

Pont-Audemer (Franc.) 
St Voir par Neuilly-le-Rĉal (Franc.)

»

1323. S-ino Sabadell, Diputadon, 280,
1325. F ino Sabadell, Doloros. Diputadon, 280,

1327. Deschamps,Henri, advokato,
1328. Giraudet, Claude,instruisto,
1329. S-ino Giraudet, instruistino,
1330. Novotny, Jan, laboristo, Skuhrov.

1332. Jacob, Eric, studento,Ecole Centrale,
1333-
1334-
«335-

F ino Jacob, Marie Jos., protesorino, « 
Degardin, Ignace, instruisto, rue du College, 
S-ino Degardin, instruistino, » » »

1336. Alvarez Vaztjuez, Isaŭro, komerca oficisto,
Edgbaston,

1337. Duviard, Ferdinand, studento,55, rue de Vaugirard,

» » » » 
Zelezny Brod (Bohem.) 

133I. Rondelez, Romain Arthur, direktoro de ŝpinejo, Avenue Bayard,
Armentieres (Nord-Franc.) 

Houplines » »
» » »

Armentieres (Franc.) 
» »

lvy Lea 13, Carlyle Rd, 
Birmingham (Angl.) 

Paris (Franc.)



>338-
1339-
1340.

Blakey, llarrv, komizo, 51, Royal Park Terrace, Leeds(Yorksh.-Angl.) 
S-ino Blakey, » » » » » *■ »
F-ino Ardeon, Maude, lernejestrino, 51, Roval Park Terrace, Leeds 

(Yorksh.-Angl.) 
F-ino Giles, Margaret. A., Knovvle Rd , 2 , Burley Leeds » »
F-ino Briggs, Louise, muzikinstruistino, 146, Town Street, Armley,

Leeds (Yorksh.-Angl ) 
F-ino Korner, Frida, Fŭrstenstr.,84, Plauen i. V. (Germ.)

Savigny-lez-Beaune (Cote-d'()r-Franc ) 
Nŭrnberg (Germ>)

1341.
1342.

>343-
1344. Naudan, Auguste, 6,
1345. Kdnigsberger, Max, komercisto, Solgerstr., 41,
1346. Ilulme, Alfred J., artpentristo, jo , Delamere Rd, VVimbledon,

London (Angl.)
1347. S-ino Macary, rue Bormaud, 26, Lvon (Franc.)
1348. Chardenot, Leon, kontrolisto de pesiloj kaj mezuriloj, rue du Botz,

Laval (Mayenne-Franc.)
1349. Luce, Richard, kuracisto, 22, Friar Gate, Derby (Angl.)
1350. Caris, Jozefo, oficisto, St. Jansstraat, Borgerhout (Belg )
1351. F-ino VVallis, Mary,instruistino, 52, Leigham Court Rd,

Streatham, London (.Angl.)
1352. Houbart, Emile, direktoro de « La Movado», 31, Boulevard St Marcel,

Paris (Franc.J 
1373. S-ino Blatt, Korosko, Crowstone Rd. North, VVetclifl-on-Sea (Angl )
1354. Monnot, Louis, oficisto, 36, rue Paul Cavaret, Rosny sous-Bois

(Seine-France.)
1355. S-ino Monnot, instruistino, 36, rue Paul Cavaret

Rosny-sous-Bois (Seine-Franc.)
1356. D-ro Comoy, kuracisto, Luche-Pringĉ (Sarthe-
1357. F-ino Nouet, J.,instruistino, » » »
1358. Richard,Paul,veterinario,rue St.Jean,20, Saumur (Maine-Loire •
1359. Abato Chevalier, rue Riveray, 34,
1360. Blaise, Auguste, rue des Artistcs, 8,
1361. S-ino Blaise,rue des Artistes, 8,
1362. Pitman, William, kolonelo, 115, Colehernc Court,
1363. Simpson, Thomas, fabrikisto de fortepianoj, 20, Church Rd,

London (Angl )
1364. S-ino Simpson, 20, Church Rd, » »
1365. D-ro Besser, Max, kuracisto, Sŭderstr., 157 I, Hamburg (Germ.)
1366. Millien, Francois. buĉisto. Avenue de Villiers, m, Paris (Franc.)
1367. F-ino Moine,P., instruistino, Poisson (Saone-Loire »

(D aŭ rigo ta .)

»

Levallois-Paris (Franc.) 
Laeken-Bruxelles (Belg.) 

» » »
London (Angl )

German lando Majo-Oktobro

i*

• •

• •___A

pos.: Dr. KRUSCHEWSKY

R. UNTERMAN

Belga Inĝeniero
subdirek tinta 
dezirus trovi 
komercan.

ĉeestanta la nunan kon A
greson, lerta teĥnikisto, 

dum 15 jaroj tre gravan marmorfirmon. 
pli profitan situacion, ĉu instrustrian,

O ni bonvo le tu rnu sin a l la

POŜTEJO — VENDEJO (KONGRESANO 1262).

estinta asistanto de D-ro LAHMANN.

Specialaĵo : KURACADO LAŬ LAHMANN KUN 
RESTADO EN MARBANEJO.

Originala esperanta teatraĵo havebla en la Vendejo

(REĜA ATENEO)

r.

ŭntfzzr9

Zra ĉa  iu ta  m ondo  (k inem o  edas  
ankaŭ ,  ieg rv i^a f  Sun  via  inkb  
inkon  
koakto .  Sa jne  
eo j  de  frn ja rkd  
cte  vi,  sed  nod tu& i raa jekon^f/eG E ĉin ’!  P ro  ==5

G\9

'g jj^ ibvubando j  ka j  karbopap je*

Se

Gefianĉoj ! Geamikoj ! Geoficistoj!

Gedirektoroj ! Geentreprenistoj !

Volu turni sin al mi, se vi volas ekkoni precize iun 
karakteron 1

vi sendos al mi dudeklinian
1 grafologan skizon por
1 detalan analizon por

ĉiu, kiu sendos al mi tiun ĉi 
por Sm. 1.—

skribaĵon, nii faros
Sm.

anoncon mi faros la

1.50
2.50

Al 
skizon

-- - - »——

Erich Glanzner en Germanujo
Ĝis la 2a de septembro BERLIN 0,34, Konigsbergerstr. 13.
De la 2a de septembro BERL1N-RIXDORF, Treptowerstr. 91.

La onciala Viskio ne la za Kongreso

PREZO <en registara tenejo en Glasgow) :

10 Sm. por 12 boteloj 
sendkosto kaj limimpostoj pageblaj de la 

ricevonto.

Speciala rabato al Espera utistoj

Skribi por detaloj al

BUCHANAN, SCOTT & K-io

Garmani Street, GLASGOff (Skotlando)
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Paul SPAAK

J
KVARAKTA TEATRAĴO

PREZO : Fr. 2,50

f

Havebla en la Vendejo (Reĝa Ateneo) 
kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 

LA SEPO POR LA SEPA

ludota dum la 7a Universala Kongreso de Esperanto, kaj 

esperantigita de D-ro W. VAN DER BIEST

4

■

FORMORTINTA DEbSUNO 
(ZALIGEB VAN ZO LSI) 

d e RENE VERMANDERE 

ESPERANTIGITA DE OSCAR VAN SCHOOR

kuti surlignaj gravuraĵoj de H. VAN OFFEL

D-ro W. VAN DER BIEST

PREZO : Fr. 2,50

Havebla en la Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA

n

D-ro W. VAN DER BIEST

I •

* /

l

ŜI NE LEGOS ĜIN
MONOLOGO

Premiita de la B elga L igo E speran tis ta

kaj
dirota dum la Sepa Internacia Kongreso de Esperanto

1« Amours Esperantistes
VAUDEVILLE EN UN ACTE

l

1

l

l

PREZO Fr. 0.35
1 t*

I

I

Havebla en la Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA

PREZO : Fr. 0,35

Havebla en la Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA

s

i

i
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La gazeto aperas sesfoje :
la ipan, la 2ian, la 22an, la 2ĵan. la 25an,

4.kaj la 26an de aŭgusto.

N=ro 4.
Merkredon, la 23an de

Augusto 191L
I

Unu ekzemplero estas senpaga por la kon-
• f

gresanoj ; pluaj ekzempleroj kostas po io cen- 
timoj. — La kolekto (ses numeroj) : i frankon.

GRAVA AVIZO
La kunveno de la Scienca Asocio en la

• • • • i J •

A

Operejo okazos ĴAŬDON vespere je la
DUONO POST LA 7a !

• »

\ •

i JLu»

filigan. Ĵaudon, p ia 3a posiiagmeza
*

• EN LA

FLANDRA OPEREJO
• z * •

Disdono de 1’premioj de la 
= Literaturaj Konkursoj =

PAROLOHa

< •

• r

4 *

4
>

<

f

4

KAATJ I-
Kvarakta versa teatraĵo de Pa u l  SPAAK, 

esperantigita de D-ro W. VAN DER BIEST,

s

I.

2.

PROGRAMO
'r

Indota de geaktoroj de la Reĝa Nederlanda Teatro 
de Antverpeno

(direktoroj, S-roj Gu s t a a f  De  La t t i  n  kaj Fr a n s  Va n  La e r )
n
O*

4-

GEINTERPRETONTOJ :

Kaa tje

La Patrino 

Pomona 

Jan

La Patro

S-inoj He l e n e  Be r t r ijn . 

K1 a  r  ie  V e r s t r  a  e t e . 

Ma g d a  Ja n s s e n s .

S-roj Ju l e s Ve r s t r a e t e .

Ka r e l  Va n  Rijn .

5-

6.

7-

8.

R ondo capricc io so , por fortepiano. F. Me n d e i.s s o h n . 
S-ro A. D. Or ie  v e , el Montrose,

Skotlando (blindulo).
L a  Z am enho fa  lingvo , kanto . . L. La u r it ZEN.

F-ino A. Me l c h io r , el Kopen-
hago(blindulino).

L a  esperan ta  litera tu ro , parolo. 
S-ro E. Pr iv a t , el Ĝenevo.

D um  tu ta la etera  , kanto . . . A. Ma s c h e r o n I.
S-ro J. S. Br a n o , el Dundee,

Skotlando (blindulo).
S ine  legos ĝ in , monologo . . D-ro W. Va n  d e r  Bie s t . 

F-ino 1. Ve r me u l e n , el Ant-
verpeno. •• ,

M i ekdorm adas en trankvii’ , kanto. Bis h o p . 
S-roC. R. Ma c k a y , el Montrose,

Skotlando (blindulo'.
S i  m son  ka j D eilia , cl la Biblio . Traduko de S-ino El.b . 

S-ino El b , cl Dresdeno.
R aforlo  bri  la  litera tu ra j konkurso j.

S-ro D-ro W. Va n  d e r  Bie s t .

DISDONO DE LA PREMIOJ.Enscenejigo de S-ro Ar ie  Va n  d e n  He u v e l , ĉefreĝisoro.



MALFERMA KUNSIDO
(Lau la Antverpena jurnalo HET HANDELSBLAD)

La solena malferma kunsido okazis je la ĵa, la pasintan 
lundon, en la festhalo de la Zoologia Ĝardeno, kiu malsupre 
kaj sur la supraj galerioj estis superplena; estis proksimume 
1500 personoj tie ; neniu kongreso en Antverpeno atingis 
tian nombron da membroj.

Sur la estrado sidis D-ro Za me n h o f , ĉirkaŭita de S-roj De  
Vos, urbestro de Antverpeno ; Va n d e k Bie s t -An d e l h o f , 
prezidanto delaOrganiza Komitato, D-roYEMANS, vicprezidanto 
de la 6a kongreso en Washington, kapitano PEROGORDO, 
generalo Se b e r t , faimaciisto Va n  Sc h o o r , D-ro Wil l e m  
Va n d e r  Bie s t , S-ro Rit s c h ie , F-ino Po s e n a e r , S-ro 
Sc h o o f s  kaj L-to Du po n t  de la Organiza Komitato.

S-ro D-ro Ye ma n s malfermas la kunsidon, dirante :

«Gesinjoroj,
Kiel vicprezidanto de la sesa kongreso, mi deklaras, ke la 

Sepa Universala Kongreso de Esperanto estas malfermita.
La Konstanta Komitato de la kongresoj proponas al vi la 

jenan estraron por la Sepa Universala Kongreso : 
Prezidanto : S-ro Van der Biest-Andelhof;
Vicprezidanto : S-roj Oscar Van Schoor, Laurent Delvaus; 
Sekretarioj : S-roj Gabriel Chavet, D-ro Willem Van der Biest.

Ĉiuj personoj, kiuj aprobas tiujn elektojn, bonvolu levi la 
manojn, (ĉ iu j ĉeestan to j voĉdonas  favore .}

La estraro estas aprobita.
Mi transdonas la prezidan lokon al la Prezidanto, S-ro 

Van der Biest-Andelhof.

S-ro Va n  d e r  Bie s t -An d e i.h o f  diras esperantlingve la 
la jenan malferman parolon.

Gesinjoroj,
Vi faras al mi grandan honoron, kon fidante al mi la prezid- 

antecon de la 7a kongreso de Esperanto.
Mi akceptas ĝin volonte kaj danke, kaj mi esprimas al vi 

ĉiuj sinceran bonvenon en Antverpeno, kaj mian grandan ĝojon 
pro via grandare alveno.

Neniu el niaj antaŭaj kongresoj renkontis tiom da simpatio 
kaj estis tiel varme rekomendata. La ĉiulanda esperantista 
gazetistaro, senescepte,faris por ĝin sukcesigi la plej kuraĝigan 
propagandon. Ankaŭ pro tio mi sincere dankas, kaj mi plezure 
konstatas, ke la celo estas atingita. Estas al mi tre agrable 
sciigi, ke la nombro de la aliĝintoj atingas nune 1712.

Gesinjoroj, la ĝenerala programo dela kongreso montras 
al vi, ke, siaflanke, la Organiza Komitato faris ĉion eblan por 
faciligi kaj agrabligi vian restadon en Antverpeno, kaj nenion 
preterlasis, por ke la 7a kongreso estu inda je la ses antaŭaj.

Nun via unua kunsido komenciĝos. Ekokupante la prezid- 
antecon de ĝi, mi esprimas la deziron, ke viaj debatoj estu 
indaj je la alta celo, al kiu ni nin dediĉas, kaj ke viaj diskutadoj 
estu efikaj kaj fruktodonaj por nia komuna entrepreno.

La 7a kongreso donu al nia movado fortan antaŭenpuŝad- 
on ; ĝi konvinku la skeptikulojn kaj konfuzu niajn kontraŭ- 
ulojn ; — ĝi donu al ni novan kuraĝon, novan fidon ; — ĝi pli- 
fortigu inter ni la ligilojn de bona samideaneco, de perfekta 
amikeco.

Mi esperas, Altestimataj Gesinjoroj, ke miaj vortoj trovos 
eĥon en viaj koroj, kaj kun la esprimo de tiu espero, mi re- 
diras al vi tutkoran dankon kaj afablan bonvenon.

S-ro De  Vo s , urbestro, parolas fiandralingve kaj deklaras 
sin feliĉa, ĉar li havas la okazon ne nur doni la moralan 
subtenon de sia ofico al la kongreso sed ankaŭ alporti la 
esprimon de sia admiro al la tuta esperantista movado.

La oratoro konstatas la utilon de mondlingvo kaj diras 
ke ĉe ĉiu, kiu amas sian propran lingvon, la unua sento, 
ĉe la naskiĝo kaj la propagando de internacia lingvo, estas 
sento de timo. Sed tiu timo foriĝis, ĉar nun ni komprenas, 
ke Esperanto ne estas celo. sed perilo : ĉiu konservas sian 
lingvon por esprimi siajn ideojn, sed oni uzas la mondlingvon, 
kiam oni volas sin turni al alilingvanoj. Esperanto estas do 
perilo por kunfratino inter la popoloj, kaj la parolanto diras, 
ke li ĝojas, ĉar li povas gratuli tiujn, kiuj laboras por 
atingi tiun belan idealon.

La parolo de S-ro De Vo s , tradukita Esperanten de 
S-ro Rit s c h ie , estis ege aplaŭdata; poste D-ro Za me n h o f  
stariĝis; lin salutis aklamado tia, kian certe malofte iu ajn aŭdis"; 
ĝi ne estis plu nura entuziasmo : ĝi estis fajro kaj flamo.

(La parolo de D-ro Za me n h o f  aperis en la 3a numero de 
la K ongresa G azeto .}

Poste havis la parolvicon la delegitoj de ĉiuj landoj kaj ĉiuj 
lingvoj, certe kvindeko, kiuj ĉiuj diris pli] malpli mallongan 
parolon, kaj inter kiuj la reprezentanto de la hispana registaro, 
kiu pendigis ĉe la kolon de D-ro Za me n h o f  la krucon de 
komandoro de Izabelo la Katolika, rikoltis ne malplej mal- 
multe da sukceso.

Sama sukceso estis por S-ro He r ma n s , helpa polic- 
komisario, kiu parolis en la nomo de la 40 antverpenaj esper- 
antistaj policanoj.

La kunsido estis fine fermata, dum la ĉeestantaro entuzi- 
asme kantis la esperantistan himnon.

Unua prezentado de “ Kaatje „
Sendube ĉiuj kongresanoj posedas jam la tradukitan 

Kaatje kaj legis ĝin. Certe la libro estas interesa, agrabla, 
kortuŝa, sed tamen oni povis, pro la multaj malfacilaĵoj de 
prezentado de esperantlingva teatraĵo, dubi pri la sukceso. 
Nu,la sukceso estis grandega,kaj la samideanoj ofte rememoros 
tiun belan vesperon ; realveninte en la malproksima, amata 
hejmo, ili pensos al la-ĉarma, juna Holandanino, kiun la doloro 
plibeligis, kaj kiu sciis suferi tiel pacience, tiel inde.

La ĉambregode 1’bela Flandra Operejo havis brilan aspekt- 
on.Pli ol ordinara esperantista entuziasmo regis, kaj tio jam su- 
fiĉe diras...Ankaŭ la geinterpretantoj meritis ĉiujn laŭdojn; ilia 
laboro rajtigis la favoran akcepton faritan de la impresitaj 
kongresanoj. Post ĉiu akto, oni devis resuprenigi la kur- 
enegon tri aŭ kvarfoje ; post la tria akto, S-ro Va n  d e r  Bie s t - 
An d e l h o f  aperis sur la scenejo, kaj elokvente dankis, en la 
nomo de la ĉeestantaro, la geaktorojn, S-inojn H. Be r t r ijn , 
M. Ve r s t r a e t e  kaj M. ĴANSSENs,kaj S-rojn J.Ve r s t r a e t e  
kaj K. Va n Rijn , kaj — la st no t /ea st — la reĝisoron S-ron 
A. Va n  d e n  He u v e l .

La publiko vokis ankaŭ sur la scenejon S ron D-ron 
W. Va n  d e r  Bie s t , la lertan tradukinton.

‘ Estis belega artvespero !
R. Un t e r ma n  (Antverpeno).



Je la 8a matene, kunveno

Je la 9a, katolika diservo en la

Kongresa Programo
ĵaŭ don , la  24011 . — Je la ioa, ĝenerala labora kunsido de 

Ia kongreso (festhalo de la Zoologia Ĝardeno). Je tagmezo, 
privata*kunsido : Vagabonda Klubo (Taverne Rovale, Verda 
Placo); poste festeneto de la V.K.Je la 33, disdono de 1 premioj 
de la Literaturaj Konkursoj kaj koncerto (Flandra Operejo. 
Je la 53, privataj kunsidoj. Je la 7 1 23, kunsido de la Scienca 
Asocio, alirebla por ĉuj kongresanoj, kaj parolo de S-ro 
Ga u mo n t  pri la P ar  0  lan ta  K  i  ne  m ato  gra  fi  lo lĵ?  ten ika . Operejo). 
Je la ...a, akcepto de 1' germanaj kongresanoj en la 
D eu tscher T urnvere in (von Barvstraai ).

^«draton, la 2$an .— te la 93, privataj kunsidoj. Je 
la ioa, instituto de S-ro Pr i  VAT, ekzamenoj. Je la io 1 23, 
privataj kunsidoj. Je la 2 1 2a, ekskurso sur la Skeldo. Je la 
ioa, balo (somerfesthalo de la Reĝa Harmonia Societo).

Saba ton , la T jan .
antaŭ la Reĝa Ateneo, por viziti la havenon. Je la ioa. ferma 
kunsido de la kongreso (festhalo de la Zoologia Ĝardeno). Je 
la 7a, festeno (somerfesthalo de la Reĝa Harmonia Societo).

D im anĉon , la  2 ’]an . — Je la 9&, katolika diservo en la 
Ĉefpreĝejo. Je la io 1 2a, diservo en la anglikana preĝejo (Gre- 
trvstraat). Je la 3 1 2 a kaj la 8a, koncertoj en la Zoologia Ĝar- 
deno. Je ne ankoraŭ difinita horo, manovroj de la Ruĝa Kruco.

■ ■■ --------------------------- ----------------------------------------------------L -T

Diversaj Informoj
La Kongresa Gazeto ne aperos morgaŭ (ĵaŭdon^ la 

24an). La 53 numero estos disdonata vendredon, dum la balo.
Fakaj kunsidoj. — Ĉiujn komunikojn pri fakaj kunsidoj 

oni bonvole donu al D-ro Va n  d e r  BlEST dum la vesperaj 
festoj.

Liberpensuloj. — Frateca kunmanĝo de la liberpen- 
suloj, vendredon, la 25an, jela 12 3 43, en la hotelo « la Cou- 
ronne», Pelikaanstraat, 22. Kartoj po 2 fr. aĉeteblaj en tiu 
hotelo.

Rabato. — Okaze de la Sepa Internacia Esperantista 
Kongreso, la «Belge Cinema» estas feliĉa konsenti al la 
kongresanoj rabaton de 1 3 sur la ordinaraj prezoj de la sid- 
lokoj en la teatro De Kevserlei, 30. Prikongresa) filmoj.

Abon kartoj Zoologia Ĝardeno. — Tiuj kartoj, valor- 
antaj ĝis dimanĉo (inkluzive) estas haveblaj en la Akceptejo 
po 1 franko.

Majo-OktobroGermaDlando

VISKIO

• •

• e

La Inte

pos.: Dr. KRUSCHEWSKY

estinta asistanto de D-ro LAHMANN.

Specialajo : KURACADO LAŬ LAHMANN KUN 
RESTADO EN MARBANEJO.

M ĉeestanta la nunan kon-
HBly3 IntjEIllEFD greson, lerta teĥnikisto, 

subdirektanta jam de 15 jaroj tre gravan marmorfirmon, 
dezirus trovi pli profitan situacion, ĉu industrian, 
komercan.

O ni bonvo le tu rnu sin a l la

POŜTEJO — VENDEJO (KONGRESANO 1262).

•9

tite]

Gefianĉoj ! Geamikoj ! Geoficistoj!

Gedirektoroj ! Geentreprenistoj !

Volu turni vin al mi, se vi volas ekkoni precize ies 
karakteron !

Se vi sendos al mi dudeklinian skribaĵon, mi faros
1 grafologan skizon por Sm. 1.50
1 detalan analizon por » 2.50

Al ĉiu, kiu sendos al mi tiun ĉi anoncon mi faros la
skizon por Sm. 1.—

•-------- M---------

Erich Glanzner en Germanujo
Ĝis la 2a de septembro BERLIN 0,34, Konigsbergerstr. 13. 
De la 2a de septembro BERL1N-RIXDORF, Treptowerstr. 91.

Registered trade mark n° 270.042 
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LA REVUO DE LA SEPA K A ATJE

PREZO : Fr. 1 —

kaj

Havebla en la Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA

komedio kun kanloj kaj ĥoroj,

ludota dum la Sepa Universala Kongreso de Esperanto
X*

<

KVARAKTA TEATRAĴO

ludota duni la 7a Universala Kongreso de Esperanto, kaj 

esperantigita de D-ro W. VAN DER BIEST

PREZO : Fr. 2,50

Havebla en la Vendejo (Reĝa Ateneo) 
kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 

LA SEPO POR LA SEPA

•IU «'Ut

4 rL • C
• a b • >

DU SKIZAJ DE JOHANNA VAN WOUDE

ESPERANTIGITAJ DE MARIA POSENAER

PREZO : Fr. 0,60

Havebla en la Vendejo t
(Reĝa Ateneo)

kaj ĉe la Sekretario Kasisto de
LA SEPO POR LA SEPA

iFORMORTINTA DEIiSUN
(ZALIGER VAN ZON)

d e RENE VERMANDERE

ESPERANTIGITA DE OSCAR VAN SCHOOR

7

l

kun surlignaj gravuraĵoj de H. VAN OFFEL

PREZO : Fr. 2,50
t

J

Havebla en la Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA

% • «
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D-ro W. VAN DER BIEST D-ro W. VAN DER BIEST

ŜI NE LEGOS ĜIN
MONOLOGO

Premiita de la B elga L igo E speran tis ta  
kaj 

dirota dum la Sepa Internacia Kongreso de Esperanto

Amours Esoerantistes*

VAUDEVILLE EN UN ACTE

PREZO : Fr. 0,35
PREZO Fr. 0.35

Havebla en la Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretaiio-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA

Havebla en la Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA



SEPA INTERNACIA KONGRESO DE ESPERANTO

(Antverpeno, 20-27 augusto 1911)

La gazeto aperas sesfoje :
la ipan, la 2ian, la 22an, la 23an, la 25311, 

kaj la 26an de aŭgusto.

N=ro 5.
Vendredon, la 25an de

Augusto 19IL

Unu ekzemplero estas senpaga por la kon- , 
gresanoj ; pluaj ekzempleroj kostas po io cen- 
timoj. — La kolekto (ses numeroj) : i frankon.

Gratulon kaj dankon ! La akceptejo kaj la ekspozicio de la -Sepa» l

Jus finiĝis, meze de nepriskribebla entuziasmo, la dua 
— ve ! la lasta — prezentado de K aa tje .

La geaktoroj, kiuj kondukis al la venko la belan teatrajon 
de Spa a k , plene meritas, ke mi, la tradukinto de la verko, 
sendu al ili mian sinceran gratulon kaj la esprimon de mia 
kora danko.

Gratulon kaj dankon al vi, S-ino Be r t r ijn , kiu estis vere 
la amanta kaj aminda Kaatje, kaj kiu dolĉe emociis ne nur 
Jan, sed ĉiujn ĉeestantojn 1

Gratulon kaj dankon al vi, S-ro Ju l e s Ve r s t r a e t e , 
kiu enla bela rolo de Jan havis la okazon por montri, kion 
vi kapablas, kaj al kiu oni certe de nun ne plu rifuzos rolojn 
indajn je via talento !

Duoblan gratulon kaj dankon al vi, S-ino Ma r ie  
Ve r s t r a e t e , kiun feliĉigis ne nur via propra sukceso, sed 
ankaŭ kaj precipe la aklamoj, kiuj salutis vian tutkore amatan 
filon !

Vin mi ankaŭ sincere gratulas kaj dankas,S ro Va n  Rijn , 
kies grandan aŭtoritaton kaj altan talenton ĉiuj admiris .'

Kaj vi, S-ino Ma g d a  Ja n s s e n s , kiu nur ludis en unu 
akto, sed kiu en tiu akto grandsukcese interpretis la malfacilan 
rolon de Pomona, vi ankaŭ certe ravis la publikon!

Ĉu mi estus kapabla forgesi vin, en la jena bulteno pri 
enko,mia altŝatata malnova amiko Va n d e n He l v e i., 
al kiu ni suldas la majstran enscenejigon ne nur de K aa lje , 
sed ankaŭ de L a  R  vuo  de  la  Sepa , de P or kvie ta j P ersono j , 
de D evo de R ego , unuvorte de ĉio, kaj kiu afable konsentis, 
kune kun via kamarado S-ro Ju l e s Ve r s t r a e t e , ludi rolon 
en L a R evuo  ?

Akceptu do ĉiuj, vi, geinterpretintoj de K aa lje , vi ankaŭ, 
S-roj direktoroj De  La t t in  kaj Ia n La e r , la esprimon de 
miaj plej koraj sentoj. Ivaj.... ĝ is  la  rev ido , dum  la  dek-kv ina '

D-ro W. Va n  d e r  Bie s t .

liel diversnacian societon, kiel en tiu ĉi semajno, la 
serioza konstruajo de la Reĝa Ateneo ĝis nun certe ne 
vidis. En ĝi estas instruataj diversaj alinaciaj lingvoj, sed 
venigi al ĝi reprezentantojn el granda nombro da landoj, 
tio estas la merito de la Sepo , kiu invitis nian 7311 
Internacian Kongreson al Antverpeno, kaj kiu aranĝis en la 
Ateneo, kun afabla permeso de la registaro, la akceptejon de 
tiu ĉi kongreso. Kaj vere, estis bonega ideo aranĝi la akcept- 
ejon en la Ateneo. Ĉio estas oportune lokita, kaj en la 
multaj ĉambroj de la domo estas sufiĉe da loko por spe- 
cialaj kunvenoj, tiel ke la kongresanoj, kiuj volas viziti unu 
post la alian el ili, ne bezonas fari longan vojon. Sed pre- 
cipe Ja granda korto de la konstruajo kaj la galerioj de la 
teretaĝo estas bonegaj babilejoj, kie renkontiĝas la ĝesamide- 
anoj kaj ĝoje salutas sin. Ho. kiel multaj alvenis ! La oficistoj 
en la sekretariejo kaj loĝadejo preskaŭ ne povis plenumi ĉiujn 
taskojn kaj postulojn. Sedla esperantistoj estas « kvietaj per- 
sonoj",kiuj trankvile atendas je la plenluno de iliaj kongras- kaj 
loĝejaferoj; eĉ se ili devas stari du horojn antaŭ la fermitaj 
pordoj de la oficejoj! 1), ĉar la estroj pro la oficiala akcepto de 
nia Majstro estas malhelpataj ! Jes, la estroj! Mi forte kompatas 
ilin, speciale la nelacigeblan sekretarion-kasiston S-ron D-ron 
\ a n  d e r  Bie s t ,kiu vere faris grandegan laboron por nia kon 
greso, kaj al kiu la kongresanoj ŝuldas multan dankon, kiun 
mi persone jen esprimas.

Kaj nun al Ja ekspozicio, kiu troviĝas en la sufiĉe ■ 
granda gimnastika halo de la Ateneo. Malkaŝe mi devas 
diri, ke ĝi ne tute atingas miajn supozojn. Gi ne estas 
sufiĉe riĉhava rilate al la ekzistanta kaj disponebla ma- 
terialo kaj rilate al la gra v ezo de internacia kongreso. 
Sed mi ne volas riproĉi al la estro de la ekspozicio. Certe 
li havis la plej bonajn intencojn kaj niifte klopodis pri ■

(1) Ĉu efektive tio okazis ? Ne kredeble!—Re d a k c i >.



la kompletigo de la elmontraĵoj, sed ne nicevis la necesan 
materialon de la eldonistoj. Ankaŭ la esperantistaj grupoj 
ŝajnas al mi kulpaj pri tio, ke preskaŭ neniu el ili sendis 
materialon, kvankam multaj el ili certe posedas elmontrind- 
ajn aĵojn. Laŭ mia vido nur la grupoj de Boulogne s. M. 
kaj Krefeld sendis materialon. La unua montrigas memor- 
aĵojn de la Unua Internacia Kongreso, dum la alia 
speciale donis aferojn, kiuj koncernas la esperantan 
fakon en la jus okazinta artmetia ekspozicio de Krefeld.

Krom la nekompleteco, la ekspozicio havas tre bonan 
aspekton. Ĉe la enirejo salutas nin la busto de lia Reĝa Mosto 
Alberto kaj tiu de nia Majstro, ĉirkaŭitaj per belaj ornamaĵoj el 
flagoj kaj laŭroj. Je ambaŭ flankoj de la halo kaj en la mezo 
staras longaj tabloj, sur kiuj la ekspoziciaĵoj estas elmetitaj : 
diversspecaj libroj, prospektoj,gazetoj,fotografaĵoj k.t.p. Sufiĉe 
grandan lokon okupas la eldonaĵoj de U. E. A., kies lerta kaj 
parolema vendanto rekomendas al ni siajn objektojn ; inter 
ili la svisaj horloĝoj speciale estu citataj. - Plue interesas nin 
la vendejo de S-ino Fa r g e s , el Liono, en kies elmontraĵoj 
ni kun granda plezuro rigardas la kolekton da poŝtkartoj 
kun karikaturoj de kelkaj el niaj eminentuloj. — Proksime 
troviĝas la vendejo de la Esperanto-Propaganda Instituto, el 
Leipzigo, kiu speciale montras al ni esperantajn stelojn 
ĉiuspecajn. — Interesega estas la sekvanta ekspozicio 
de kolorigitaj porcelanaĵoj, ekz. teleroj, vazoj, diversaj ujoj, 
k.t.p.; inter la aĉeteblaj ajoj troviĝas vere artaj objektoj ; la 
la aranĝinto, S-ro Til l e t , el Limoges, meritas gratulon.— S-ro 
Cu z o n e) Paris, prezentas al ni antaŭ ĉio esperantajn flagojn 
diversgrandajn kaj flagetojn de preskaŭ ĉiu nacio, reprezent- 
ata en la kongreso. — Tute rimarkinda kaj tre kompleta 
estas la fako de 1’famkonata firmo Ha c h e t t e kaj K-io, el 
Parizo. — Kaj fine, jetante lastan rigardon tra la halo, ni 
rimarkas sur muro la konatajn Demostraciajn Tabelojn 
de D-ro Mo b u s z , kiujn Esperanto-Verlag Mo l l e r  & Bo r e l , 
el Berlino, disponigis.

Kiel dirite, entute la ekspozicio faras bonan impreson. 
Certe ĝi kun granda intereso estas rigardata de la kongresanoj 
kaj de ne esperantistaj Antverpenanoj. Al la unuaj ĝi reme- 
morigas la bonan staton de nia afero, kaj al la aliaj ĝi estas 
instigilo por la lernado denia lingvo. Mi forte esperas, ke ĝi 
precipe la lastan taskon multfoje plenumos.

F. El l e r s ie k  (Berlino).

Literaturaj Konkursoj
Ĉi sube ni presigas la raporton pri la Literaturaj Konkursoj, raporton, 

kiun verkis S-ro D-ro Van der Biest kaj kiun S-io Schoofs legis 
hieraŭ, okaze de la disdono de 1’premioj.

Karaj kun kongresan oj,
Kiam vi legis en la programo de la jena festo, k e mi 

havos la honoron prezenti al vi ĝeneralan raporton pri la 
literaturaj konkursoj, organizitaj okaze de la Sepa , vi sendube 
pensis : « Kio ! jen tute ne konata, tute ne sperta, tute ne 
kompetenta samideano prijuĝos tekstojn, inter kiuj kelkaj 
estas verkitaj de eminentaj esperantistoj .' »

ĉi tiun riproĉon mi meritus, ĉi tiun riproĉon miaj 
gekolegoj de la Sepo meritus, se ili ne estus sin turnintaj 
antaŭe al mondfamaj esperantistoj — S-ro profesoro Ca r t , 
D-ro My b s —, kiuj bedaŭrinde rifuzis. Fine, ĉar la tempo 
mankis, Ja honorplena, sed malfacila tasko estis konfidata 
al mi.

Multaj el vi jam legis en la bonega ĵurnalo de U. E. A. 
artikolon, verkitan pri niaj literaturaj konkursoj de unu el niaj 
plej kleraj kaj sindonaj kunbatalantoj. S-ro Ho d l e r  estis 
mem juĝanto de unu el la konkursoj, kaj li konstatis, ke 
la prezentitaj verkoj ĝenerale ne havas grandan valoron. Li 
diris, ke la konkursoj estas tro multnombraj kaj la premioj 
tro malaltaj : oni havu nur du konkursojn, unu por prozajoj 
kaj unu por versoj, kaj aljuĝu altajn premiojn ; tiam bonaj 
aŭtoroj partoprenos en ili kaj la rezultoj estos brilaj.

Certe, principe li estas prava. Sed praktike, kio okazis ? 
Ni faris alvokon al ĉiuj esperantistoj, al societoj, al gazetoj 
kaj eldonistoj, por ke ili donacu premiojn kaj difinu temojn. 
Multaj malavaraj samideanoj favore akceptis nian peton ; 
ni estus sendankemuloj, se ni plendus pri tio. Laŭ mia 
persona opinio, konkursoj ne ekzistas por konigi personojn 
jam konatajn aŭ por kuraĝigi samideanojn, kiuj tute ne 
bezonas kuraĝigon. Cetere, kelkaj famaj esperantistoj parto» 
prenis en niaj konkursoj: Za k r z e w s k i , Fiŝ ER, DEVJATNIN, 
Bic k n e l l , Sc h r o d e r , Vo g l e r , Pu ju l a  kaj aliaj faris al ni 
tiun honoron, kaj mi estas feliĉa, sendante al ili la esprimon de 
nia danko ; sed mi samtempe tutkore gratulas la antaŭe 
ne konatajn esperantistojn, kiuj en niaj konkursoj trovis la 
okazon, doni pruvojn de sia talento.

Mi ankaŭ volonte esprimas la ŝuldatan dankon al la 
afablaj donacintoj de premioj : So c ie t o Es pe r a n t is t a  
Ka ŭ k a z a  (Tiflis), So c ie t o  Es pe r a n t o  (Dresden), An t - 
v e r pe n a  Gr u po  Es pe r a n t is t a  (Antwerpen) ; La  Ve r d a  
St e l o  (Antwerpen) , Fe r v o r o  (Antverpen . Lib e r a  Pe n s o  
(internacia) ; la Ĉe k b a n k o Es pe r a n t is t a  (London) ; 
St e l a  Co n c e r t  (Paris), la Tu t mo n d a  Es pe r a n t o  An o n c - 
e k s pe d o  (Charlottenburg) ; la gazetoj La  Re v u o , Ju n e c o , 
La  Mo v a d o , Ge r ma n a  Es pe r a n t is t o , La Kr o n ik o , 
Be l g a  Es pe r a n t is t o  ; S-ino Ve ma n s , F-inoj Ha ma n » 
(Schaller) kaj Mo r e a u  (Bruselles), S-roj D-ro Ruiz Pr ie t o  
(Sevilla), Nix (Eastbourne; kaj Ve ma n s (Detroit). Donacis 
ankaŭ premiojn La  Se po  po r  l a  Se pa , S-roj Sc h o o f s  kaj 
Va n  Sc h o o r .

Kore mi ankaŭ dankas, en la nomo de la loka organiza 
komitato, la gesamideanojn, kiuj bonvole prenis sur sin la 
malfacilan taskon prijuĝi la valoron de la alsenditaj verkoj. 
Krom geanoj de la Sepo ili estas: S-inoj Bl a is e , Ha n k e l  
kaj Ju n c k  ; F-ino Bo o n  ; S-roj An d r e , Ar c h d e a c o n , 
Av mo n ie r , Be r n a e r t , Bo u r l e t , Br u ijn , Ca r t ,Ch a mpy , 
Ch a v e t , Ch r is t a i.l e r , Cn o s s e n , De i .v a u n , Du r ie u k , 
El b , El l e r s ie k , Fin e t . v o n Fr i-n c k e i.l , Ja k e ŝ , d e  
Le n g v e l , Lu n d g r e n , Ma t h ie u x , d e  Me n t i.., Mil l id g f , 
Nix , Pa r k e r , Pa r o t t e , Pic h o n , d e Sa u s s u r e , Sc h u - 
ma c f ie r , St e ie r , Va n  d e  St a d t , Wa r n ie r  kaj Wic h e r t .

Mi nun rapide priparolos la rezultojn de ĉiu konkurso.
En la konkursoj 7, 9, 22 kaj 24 neniu partoprenis. Por 

n-ro 15 unu persono sendis manuskripton, kiu ne akiris 
premion — ĉar oni devas havi almenaŭ la 2 3 de la poentoj 
por havi unuan premion —.

La laŭreatoj de la ia konkurso — H isto rio  de  E speran to  —  
estas S-roj Za k r z e w s k (, el Warszawa (unua premio), kaj 
D-ro Fiŝ ER, el Tiflis (dua premio). Iliaj verkoj distingiĝas 
per kompleteco kaj precizeco ; la stilo — tio tute ne mirigos 
vin 1 — estas tre flua kaj vere esperanta.

Oni kunmetis la manuskriptojn de la konkursoj 2 kaj 
21, kies temo estas la sama — N ovelo — . La gepremiitoj 
estas F-ino Fl o u r e n s , el Beziers, kaj S-ro Be a u , el Lyon.

La premion de la $a konkurso— E speran to ka j kom erco



— akiris S-ro So mme r , el Chemnitz; lia manuskripto, kiu 
•enhavas bonajn argumentojn, estas tute senerara.

S ro Br o e k h u iz e n , e’r Hago, kiu verkis tre interesan 
artikolon pri E speran to ka j la laboristo j (4a konkurso', 
precize pruvas, ke la laboristoj bezonas Esperanton ; dezirinde 
estas, ke multaj laboristaj gazetoj publikigu tiun bone 
pripensitan tekston.

La premion de la 5a konkurso — L a m alnova flandra  
pen tris ta sko lo —  akiris ne flandrano, sed S-ro Du f e u t r e i. 
el Alger, kiu verkis artikolon kompletan, interesan kaj 
bonstilan.

Malpli brilaj estas la rezultoj de la 6a konkurso — 
D eviga in struado de E speran to — . La juĝintoj decidis ne 
aljuĝi unuan premion ; duan premion (80 fr.) akiris S-ro 
Ba f f , el Washi ngton, kaj trian (20 fr.) S-ro Ca me s c a s s e , 
el Paris. (’) •

Interesa artikolo pri la B ata lo por akiro de la lingva j 
ra jto j ĉe la bohemoj havigis la premion de la 8a konkurso al la A *
sindona kunlaboranto de la Seto , S-ro Jakes, el C. Budejovice.

Soneto (ioa konkurso) ne estas facila formo de versaĵo ; 
tamen inter la senditaj tekstoj kelkaj estis tre bonaj. La 
premion akiris rava verketo de la bonega poeto Bic k n e i.l , 
el Bordighera.

En la na konkurso, kies temo estis O rig ina la studo  
pri h i'to rio , litera tu ro ka j arto , distingiĝis S-roj S'Fa HL, el 
Mahrenberg (ia premio), denove S-ro Du f e u t r e l , el Alger 

<(2a premio), kaj S-ro Pu ju l a , el Barcelona (honora mencio).
La temo de la I2a konkurso — K varversa )0 —  ege  

plaĉis al niaj versfarantaj samideanoj ; 42 « poetoj » parto- 
prenis en ĝi. Bedaŭrinde kelkaj kvarversajoj enhavas pli ol 
kvarversoj (!) ; kelkaj estas senritmaj kaj senrimaj ; line 
kelkaj enhavas gramatikajn erarojn. Estas por mi granda 
ĝojo gratuli kiel laŭreaton S ron Va n  d e  Ve l d e , el Boom, 
la talentplenan esperantistan aktoron, kiun ni jam aplaŭdis 
la lastan dimanĉon, en D evo de R eĝ o kaj L a R evuo de  
la Sepa .

Nia eminenta samideano VOGLER, el Hamburg, akiris 
la premion enla I3a konkurso — C eko j ka j transpag ilo j— . 
Lia tute bonstila verko estas kompleta kaj praktikebla.

La plej bonan tekston en la i4a konkurso — V erko de  
persono  m alp li o l 20  ja ra  —  liveris S-ro Hu n g e r , el Franken- 
berg ; laŭ stilo kaj ideoj, lia poemo T ri pa trino j esas tute 
laŭdinda.

Por la i/a konkurso — E speran to ka j aviad isto j —  la 
unua premio ne estas aljuĝita. Duan premion (65 fr.) akiris 
S-ro So mme r , el Chemnitz, kaj trian (35 fr.) S-ro Va ŝ a t k o , 
el Praha.

S-ro Ba v u s , el West-Hartlepool, akiris la premion de 
la i8a konkurso. Lia K anzono estas poezia, simpla kaj facile 
kantebla.

Du famuloj estas la laŭreatoj de la i9a konkurso —
— : S-roi De v ja t n in . elP opo la j m oro j, P opo la j legendo j

Kovno, kaj Sc h r o d e r , el VVien.Ambaŭ, kiel ĉiam, distingiĝas 
per bona, flua stilo.

h-ino Fl o u r e n s , kiun mi jam havis la ĝojon nomi 
kaj kiu estas la sola laureatino de la konkursoj, kaj S ro 
Mo mb e r , el Oberdollendorf, akiris respektive la unuan kaj 
duan premion de la 2oa konkurso L a tifundam en ta  verke to  
y, en kiu la difino de 1 premiotaj tekstoj estis tre malfacila, 
ĉai la plimulto el la Senditaj verkoj estis tre laŭdindaj.

C) La rezultoj de kelkaj konkursoj ne estas ankoraŭ koralaj.

Finante ĉi tiun raporton, mi esprimas la deziron, ke en 
venontaj konkursoj la malavareco de 1’ donacantoj, la bon- 
volo de 1’ juĝantoj kaj la lerteco de 1’ verkantoj ĉiam sin 
montru kiel ĉe la nunaj literaturaj turniroj, pro kies bonegaj 
rezultoj mi ree tutkore dankas ĉiujn, kiuj kunhelpis por 
ilin sukcesigi.

__  A

Interesa Okazintajo
Lundon matene, post la elekto de nacia reprezentanto, la 

skotaj kongresanoj donacis al S-ro Jo h n  M.VVARDEN.vicdeleg- 
ito de U. E. A. en la Edinburga distrikto, oran verdstelon, pro 
la servoj,kiujn la faris rilate al la kongreso. S-ro Wa r d e n  zorgis 
pri ĉiuj aranĝoj por la pli ol cent geskotoj, kiuj ĉeestas la kon- 
greson. En Skotlando U. E. A. estas vigla vivplena organizaĵo, 
kiu estas tre utila al la Esperantistaro.

A.VVil s o n (Edinburgh).
L a  Sepo  por la  Sepa ankaŭ tutkore dankas kaj gratulas la 

simpatiindan prezidanton de la Vagabonda Klubo.
—------------------------------------------ -------------------------------------------------—

Kunsido de T. E. K. A.
La anoj de la Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio 

kunvenis merkredon, matene je la na, sub la prezido de S-ro 
H. Do r  (Lyon).

Ili parolis pri la reorganizo de sia ĉiumonata gazeto, kaj 
pridiskutis novan projekton de regularo.

S-ro D-ro Ro t h s c h u h  (Frankfurt a.M.) legis tre interesan 
raporton pri 606  ka j  ĝ ia j  efiko j.

Dum la proksima kunveno,S-ro Po n c e t ,medicina studento 
(Lvon), parolos pri la laboroj kaj eltrovoj de ljus mortinta fama 
franca scienculo Ar l o iNG, profesoro ĉe la Medicina Fakultato 
en Lvon.

La Sekretario, 
]L. Po n c e t .

—---------------------------- ------------------------------- ---------------------------------------------- -■■ ■ ■------------------------- ------

POSTKONGRESA VOJAĜO

G rava A  vizo

La partoprenontoj devas zorgi por abonilo kvintaga 
(valoran de la 2§an ĝis la ia de zeptembro inkluz.). Tiu karto 
estas havebla en la stacidomo, dimanĉon post la 6a vespere 
aŭ lundon matene almenaŭ 3 4 da horo antaŭ la foriro.

Fotografaĵo (proks. 4x6 cm jestas necesa. Lasamideanoj, 
kiuj ne posedas unu, tu j farigu ĝin. — Adreso rekomendinda: 
Verbeeck, Place Verte.

La foriro el Antverpeno okazos lundon je la 7.12 t 
matene (anstataŭ 7-2/a, kiel estis erare presite).

Re kom en dinda, libro
EN D ANGERO, originale versa dramo. — (Havebla 

en Ia Vendejo (Reĝa Ateneo', Fr. 2.50. —
Jus aperis teatraĵo de juna antverpena verkisto, S-ro R. 

Un t e r ma n .
Prola interesa subjekto, la klara, flua kaj agrabla stilo, 

la bela ritmo de la versoj, tiu verko, plena de nobla emocio 
kaj de altaj pensoj, estos plezure kaj ĝue legata de ĉiu vera 
esperantisto. I/a karakteroj, ĉu noblaj, ĉu abomenaj, estas tre 
zorge pentritaj kaj se ni aldonas ke la agado estas en alta Rusa7 
medio, nii kredas ke oni havos sufiĉan ideon pri la nova verko.

• Ni tre varme rokomdnda^ ĝin al ĉiuj gesam deanoj.



Akcepto ne ia Kuracistoj Kaj farmaciistoj
Merkredon, ia 23:10 de aŭgusto, je la 9a vespere, la 

antverpenaj kuracistoj kaj farmaciistoj faris tutkoran kaj 
belegan akcepton al siaj diverslandaj kolegoj venintaj al la 
esperantista kongreso. Ilia afabla invito kunvenigis en la salo- 
nojn de \'C erc le M edica l sesdekon da samideanaj amikoj, 
el kiuj kelkaj venis kun sia edzino, kaj tiel la kunestantaro 
fariĝis kvazaŭ unu granda rondo familia.

Tuj de la komenco.D-ro d ’Ha e n e n s ,prezidanto de la ant- 
verpena kuracista asocio, divas bonvenon al D-ro Za me n h o f , 
kiu sidas ĉe lia dekstro, kaj al ĉiuj kuracistoj kaj farmaciistoj,el 
kiuj konsistas laĉeestantaro. Li parolas pri nia idealo,nia celo, 
kaj nia komuna deziro al la sukceso de Esperanto.

Nia Majstro respondas esprimante en la nomodeĉiuj dank- 
on por tiel simpatia akcepto ; li memorigas, ke nia idealo 
estas la bono al la homaro, kaj ke, ĉar la homaj suferoj estas 
egalaj ĉie, mi devas konsideri kiel gefratojn ĉiujn, kiuj su- 
feras kaj bezonas nian helpon.

D-ro Do r , prezidanto dela Medicina Asocio,siavice dankas 
en la nomo de ĉiuj.

liam komenciĝis, post kanto de « L'Espero », serio da 
ĉarmaj distraĵoj, el kiuj ni povas citi nur la ĉefajn : veraĵoj 
originale verkitaj kaj diritaj de D-ro Br o e c k a e r t , tiu ŝatinda 
animo de la festo kaj tre lerta profesoro de Esperanto al la Ant- 
vverpenaj kaj Berchemaj geflegistoj. Poste, ni aŭdis la agrabl- 
ajn monologojn, spritajn ŝercorakontojn, melodiajn kantojn 
de diversaj samideanoj: S ro Va n  Sc h o o r , la sindona kaj nala- 
cigebla vicprezidanto de Ia Kongreso, D-ro Va n  Au b e l , S-ro 
Ga s t o n  Ba r a t  nin sinsekve ĉarmis,laŭbezone akompanaj sur 
la fortepiano, kiun ludis S-roj D-roj Va n  d e r  Bie s t  kaj Va n  
d e  Br i  e l .

Tute agrable kaj rapide pasis tiu vespero de dolĉa kaj 
kortrafanta kunfratiĝo, [kaj laŭ la sento de niaj koroj, tre frue 
venis la momento, kiam D-ro d 'Ha e n e n s  fermis la kunsidon 
per simpla diro, kiu resumas nian komunan ideon : Vivu Esper- 
anto kaj vivu la Esperantistoj !

Sed tio ne povis tiel finiĝi. S-ro d ’Ha e z e n  ,honora prezid- 
anto de la antverpenaj farmaciistoj, kun vera majstreco kaj 
nobla ĝentileco rimarkigas, ke en la ĝis nun faritaj tostoj, oni 
forgesis la plej belan parton de la kunvenintaro, t. e. la 
Esperantista virino, kaj malplenigas sian glason en honoro.

S-ro Do r  siavice trinkas je la sano kaj sukceso de niaj 
kunbatalantaj.

Fraŭlino Al ic e  Va n  Pe i.t ,aminda kaj fervora esperantist- 
ino, respondas kaj dankas en la nomo de siaj samideaninoj.

La lasta vorto apartenas al nia juna kamarado S-ro Ba r a t , 
studento de medecino, nia espero por la estonteco; li estas la 
tradukanto de ĉies sentoj per la fina deziresprimo : Vivu 
Antverpeno, Vivu la Antverpenanoj! »

D-ro No e l , Paris.

SOCIETO RUĜA KRUCO
Manovro de Geflegistoj

La Belga Societo Ruĝa Kruco (Prezidanto D-ro DE Ro p); 
la Geflegistaj Asocioj Antverpena (Prezid. S-ro'DE Me y e r ), 
Berchema (S-ro Va n Su i.l ) ; Borgerhouta (S ro Ma c a ); la 
franca Societo Esperanto Ruĝa Kruco (Generalo Pr io u ) havas 
Ja honoron inviti la gekongresanojn, ke ili ĉeestu la 

publikan ekzercon de flegado al vunditoj,kiu okazos la proksi- 
man dimanĉon, la 2?an de aŭgusto sur la Placo St Jan.

La manovro komenciĝos akurate je la na matene kaj 
daŭros ĝuste unu horon.

Pr o g r a mo  d e l a  Ek z e r c o

U nua pario , montrata per unu trumpetblovo.
Unuaj flegoj al vunditoj sur figurita militkampo 

(flegistoj).
Transporto per brankardo al la pansloko (poste de 

secours).
Urĝaj ilegoj ĉe la pansloko kaj enskriboj surladiag- 

nozajn kartojn.
Transporto al la ambulanco.

Prosimuma daŭro : 1/2 da horo.
D ua parto , montrata per 2 trumpetblovoj.

Llegado en ambulanco de la Ruĝa Kruco (figurita per 
tendo).

Ekzameno, kaj, se necese, rearanĝo de la pansaparatoj 
(kuracistoj kaj flegistinoj/

Proksimuma daŭro : 1,4 da horo.
Trioparto , montrita per 3 trumpetblovoj.

Transporto de 1’vunditoj, el la ambulanco al transsenda 
hopitalo aŭ fervoja stacidomo ^hdpital d’evacuation 
ou gare) per brarkardoj kaj per ambulanca veturilo.

Proksimuma daŭron : 1,4 da horo :
La vunditoj, kiuj estos kapablaj marŝi, akompanos la 

transportistojn kaj piedirante atingos la panslokon, ambul- 
lancon kaj transsendejon. Ĉi tiuj lastaj flegejoj estas figuritaj 
per tendoj.

P. S. — La geaktoroj (gelegantoj kaj flegatoj) bonvolu 
ĉeesti sur la loko mem jam de ioa 1 2,por ricevi la instrukciojn 
necesajn al la rolo, kiun ili konsentos plenumi.

La  Ko mit a t o .

■ ■ —- ■ — xxxx---------- -

NOMARO DE LA GEKONGRESANOJ

{D aurigo )

1368. F-ino Rutter, Mabel S. jurnalistino, 8i,Eppingham Rd, Putney,
London (Angl.)

1369. Brun-Buisson, rue Moncey, 18, Lyon (Franc.)
1370. Pelet du Planty, Leon, farmaciistoj, rue de ? Arinentieres »
1371. F-ino Scott, Mary Service, instruistino, Windsor Lotaya, \Vindsor Rd,

Stockton-on-Teas (Angl.)
1372. Domenech-Alberich, Josef, leŭtenanto de infanteria regimento n-ro 55,

Gerona (Hisp.)
1373. Colomez-Brugue, Tomas, komercisto, Cindadanos 19, (Jamar a Co-

mercia, Gerona (Hisp.)
1374. Monchatre,Marcel,studento,21,rue de la Ceinture, La Fleche (Franc.)
1375. Morel, Paul, notaria oficisto, boul. d’Alger, 5, » »
1376. F-ino Fyson, Ellen, 4, East Street, Tannton (Angl.)
1377. Eyres, Arthur, ŝtrumpvendisto, 44 Victoria Park New Chesterton,

Cambridge (Angl.)
1378. F-ino Jakobi, Amalie, Sonnenstr. 58, Kempten (Germ.)
1379. F-ino Schnediz, Johanna, Postgebaude, * »
1380. Rudy, Abraham, profesoro de lingvoj, Raleigh (Usono)
1381. Bianchini, Jakobo, pastro, Fontanafredda di Pordenove (Ital.)
1382. VVilbert, A., instruisto, Siegesstr., 25, Cdln-Deutz (Germ.)
1383. Finet, Adolf, profesoro Constitutiestraat, 121, Antvverpen (Belg.)
1384. Dillon, pensiita policinspektoro, » »
1385. Jakob,Albert, Ecole Communale, Houplines (Franc.)
1386. James, Fernand, komercoficistoj rue Lafayette, r,

Le Puy-en Velay »
1387. Malrieu, Florentin, komercoficistoj rue Vibeit, 9, » » »



1388.
1389.
J39O.
'39‘-
1392.
«393- 
«394.
'395-

'396-
'397-
‘398.
«399-

1400.
>401.
1402.
'4<>3-
1404.
1405.
1406.
1407.

1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.

1414.

'4'5-
1416.

'4'7- 
1418.

'4'9-
1420.
1421.
1422.
‘423.

1424.
‘425.
1426.
1427- 
14S8.

‘429.
1430.
‘43«.
'43‘-
'433-

‘434-
‘435-
'436.
'437- 
1438. 
'439- 
1440 
'44'.
1442.
'443-
1444.
'445-
>446.
‘447-
1448. 
«449-

'450. 
'45'.

»
»
»
»

Erfurt (Germ.) 
Keighley (Angl.) 

Portsmouth »

F-ino Dcsmarest, Jeanne, rue de la Republique, 61, Amiens 
F-ino Conon Lucienne, Fournus
Bresson,Pierre,studento,rue de Ia Tour d’Auvergne La Fleche 
F-ino Bresson, Madeleine, > »
Demmler, Oskar, poŝtoficisto, Volkmŭhlestr., 13, 
Ellis, John, ekssolicitoro, 159, North St., 
F ino Craven, Evelina, 34, St. AIarys Rd,
Laveran, Francois, inspecteur d’assurances, nie Caflarelli, 11,

Toulouse (Franc.) 
Faber,Hubert,artpresadteĥnikisto Alleestr.,7, Siegburg (Germ.)

Coufiinhal P. lernejestro, rue de l’Union Fonciere 18, Reims (Franc.) 
D'Artois, tradukisto, 140 rue Vanderlinden, Schaarbeck
Robin, Gavril, laboratorejestro, str. I E. Bratianu 5,

Bucuresti
S-ino Robin, satna adreso,
Teodorerscu, Alexandru, 114 Strada Trait.n.
Barbalerscu, Traian, Alecu Kurso 4,
Colucci Benjamin,
Rajczi, Reozo, juristo, Crokonai u 13,
S-ino Miers, Osystraat 40, 
F ino Miers,Jane, sama adreso,
F-ino Tordofl, Emily, 38 Croft Terrace Dracup Rd.,

Bradford (Angl.) 
Nonvich »

Paris (Franc.)

Bucuresti
>

(Belg.)

(Kuni.)

(Rum.)

Juizde Fora (Brazil.)
Debreczen, (Hungar.) 

Antiverpen, (Belg.)

F-ino Crofer,
S-ino Anthonioz, 17 rue de d’Anjou,
S-ino Seigneur, sama adreso,
Poppitz, Paul, komercisto, VVeststr., 16,
Arnold, Max, komercisto, Ziegelstr. 12,
F-ino VVakczvnska, Anna, instruistino, Moritzstr., 15,

Diesden
Bidault, Paul, ministreja ĉefredaktoro, 24 rue Rivay,

Levallois-Perret

Plauen i. V.
» »

(Gemi.)

»

(Gemi.)

(Franc.)
S-ino Bidault, sama adreso,
Ayl\vard Sidney C., maŝinfabrikisto, 31 Barees Lanes.

Coventry (Angl.)
Dejean.Pierre, inĝeniero, Rue de Lvon 18, Le Creusot (Franc.) 
Salomon, D. H., havenlaboristo, Oude Koornmarkt 15,

Ant\verpen, (Belg.) 
Princenhage (Hoi.) 

's G raven hage » 
Paris (Franc.)

»

F-ino Vernede, F. J. Hotel Silsborch,
Coomans, bakisto, Falekstraat 175,
Touzet,Carlo, 65 rue du moulin vert,
S ino Canet, magazenavendistino, 26 rue de Douai,
Grisicr, Rene,eksportfakestro, 50 rue Louis Thuillier,

Amiens 
AncervilleClaude, Albert, agent voyer,

Nedoŝivin, Aleksandcr, ŝtata konsilisto,
Hartel, Kurt. instruisto,
Parrish, D. E. paroladisto 4525 moneta,
F-ino Chafer, Emilv, 81, Taylor Hill Rd. Berry Brow,

Huddersfield (Angl). 
Gorey » 
Paris (Franc.) 

La Garnetiere »
»

»
»

Kovno (Rus.) 
Bad Berka (Germ.) 

Los Angeles (Usona)

F-ino Ebbs, Hannah, M. Main Street, 21, 
Frechas, A., kalkulisto, 3 Sophie Germain, 
(irafo de Constades, Mĉry, inĝeniero.
F-ino Grafo de Constades, Mery,
von Rdmer, I. F. E., fervoja oficisto,Sophias Hoeve,

Bushamer grundweg, 41, Hilversum (Hoi.) 
Neuchatel (Svis.) 

Berchill on Sea

Derbv
*

i
>

Strode, Georges, instriusto, Palais, 3, 
Brotvning, Oscar, profesoro, Dorset Rd. 
Colyer, Douglas, studento, « 
S-ino Luce, R. H. 42, Friargate, 
S-ino Luce, C. R., »
F-ino Luce, Rachel, »

F-ino Planchet, Ludovikino, rue Grisson, 2.

(Angl.) 
»

, . Orlĉans (Franc.)
Honevsett Arthur,civilinĝeniero Hillmont Thicket Rd. Sutton(AngL) 
Deglaire Andre, komercoficistoj 4, rue Sivet, 
F-ino Irmer, Else, komercistino, Langestr. 371, 
G: Polet, 4, rue de Marche, 
S-ino Hall,
1 ronquez, Leon,agento, 6, rue des Fosses, 
S-ino Tronquez, » •»>
Szczupak, Gustave, rentisto, 26, rue Demours, 
Butler,Montagu, C. muzikisto, manorside, 18, Leigh Rd.

Higbury Park, London, (Angl.)
« » »

Antwerpen (Belg.)
S ino Butler *
Selens, Edgar, monŝanĝisto,

S-ino Biske, Hotel Herzoghof, 
F-ino Gallis, H., mears Ashbv, 
Brown, W., Mavfield, 
F-ino Adam, Anna, instruistino. 
Van Oevelen, Kornelio, vikario,
Guilemaud, Paul. diamantvendisto, 17, rue d’Antin

» »
Batavier Leon, oficisto, rue Bellefond, 15 
F-ino Simon, 21, rue St Hĉlier,

»

Baden b. AVien (Aŭstr.
Northampton (Angl.) 

Chorlev (Angl.) 
St. Blaise (Svis) 

Zoersel (Belg.) 
Paris ( Franc.

'452.
1453.
'454-
'455-
'456.
'457-
1458. S-ino Guilemaud,
'459-
1460.
1461.
1462.

» »
Rennes » 

Blackhili (Angl.)

Paris (Franc.) 
Sebnitz (Germ.) 

Le Havre (Franc.) 
Aggelby (Fini,) 

Lille (Frauc.)

Paris »

Hyden, Constance, Black Fyne House,
Bernard, Alarie J., instruistino 5 Robertson Terrace,

Hastings » 
Eibiswald (Aŭstr.) 

Chateau-Thierrv (Franc.) 
Shrewsburg (Angl.)

»
»
»

Rijsvvijck (Hoi.) 
Anttverpen (Belg.) 

Lyon (Franĉ.)

1463. Teltschik, Gustav, mag. pharm.,
1464. Borson, Louis, farmaciisto 41, rue Carnot,
1465. Craig Robert A., advokato, Beech Hill,

>
>
>

DeZ\vaan J. M., Laan v. Blodi nge 6, 
Vermeulen, Ida, Handelslei, 139,

1466. 
'467. 
I468. 
'469. 
1470. 
147'- 
1472. 
'473- 
'474.

>

»

S-ino Craig
F-ino Craig, Eileen,

» Diseon, Ethel,
*

S-ino Bouchet, 23, rue Ternois,. 
F-ino Thevenet, »
S-ino Berlandc, 4, rue Cottreau,
Crawsha\v, Edtvard, komizo, 18, Thomhild Str., Lavile Foron,

Dewsbury (Angl.) 
Antvverpcn (Belg.) 

London (Angl.) 
Todmorden »

» »>

Villeneuve »

F-ino Hennekens, Angele, Arendstr.
Kyzer, Jo Eric, ingeniero, 15 Victoria villa, 
Studd Sidney, bakisto, VVellington Rd., 
AVood, Tom, presisto, Hollins,\Valsden 
Flamand, Alexandre, dampan vinvendisto, Savigny-lez-Beaune(Fjanc.) 
Moscheles, Felix, TheGrelise, 80, Elm Park Rd.
S-ino Moscheles, »
Tiard, Charles, konduktoro, 27, rue du renard, 
F-ino Greiser, Marg., Fellkampfstr., 19.
F-ino Barat, Jeanne, rue Mĉaulens, 27, 
Barai, Gaston, 6, Boul. Louis XIV,

London (Angl.)
»

Paris (Franc.)
Hannover (Germ.)

Arras (Franc.)
Lille »

'475- 
1476.
'477- 
'478.
'479-
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
'485-
1486. llovvlet. Arthur VVilliam, tajloro, High Street, South Hill,

Manningtrce (Angl.)
1487. Christen, Armand Bruce, inĝeniero, ii , Portland Terrace.

Newcastle-on-Tyne (Angl.
1488. Horobey, Arthur Read, inĝeniero, 24, Roqk avenue.

Bolton (Lancash.-Angl.)
1489. Christoph, Karl, komercisto, \Valtersdorferstr., jo4,

Gr. Schonau (Germ.) 
Fuhrmann, Alfred, Friesenstr., 53. Magdcburg (Germ.)
S-ino FuhrmanD, » »
Alelzer, Oskar, instruisto, Annabergstr., 247, Chemnitz (Germ.) 
Kataluna Esperantista Federacio, str. Gracia ia,

Sabadell-Barcelona (Hisp.) 
Hamburg (Germ.)

>
>
> 

Hinrichsen, Georg, fervojoficisto, Hellerupvej, 38, Hcllerup (Dan.) 
Cowper, Charles, inĝeniero, 8, Sandown Terrace, 
Pradet, Pierre, 8, Impasse Belfort, 
S-ino Pradet, «
F-ino Pradet, 6, quai Claude Bernard, 
F-ino Guillot, Mathilde, 120, rue Moliere,

1490.
1491.
'492.

'493-

'494- 
•495- 
‘496.
'497-
'498.
‘499» 
1500.
150'.
1502. 
'503, 
'504.

Curdt, Karl, komercisto, Eichenstr. 16,
S-ino Hartog, Parkstr., 7, 
F-ino Schweitzer,
F-ino Schroeder, Luise, Landwehrdamm io,

Hannover
>

Hamburg

‘505-
1506. S ino de Soriano,
'507-
1508.

1509.
1510,

1511.

Deal (Kent-Angl.) 
Lyon (Franc.)

»
Lvon (Franc.)

» »
Bodger, Arthur AVilliam, hospitala sekretario, Teatherstone Building, 

London W. C. (Angl.) 
de Soriano, Jose AL, eks-majorkuracisto, Arahal Sevilla (Hisp.)

> > *
F ino de Soriano, Consuclo, « »
Schwarzschild, Ludwig, bankoficisto, Bismarckstr. 104.

Charlottenburg ((i-erm.) 
F-ino Bourbonnais, Marguerite, 29. rue du Commerce, Blois (Franc.) 
S-ino Black, Davvson Place, Mansions, Pembridge Square.

London (.-Angl.) 
Le Creusot (Franc.)

» »
(S. et L. Franc.)

»
(Franc.) 

(Aŭst.)

S-ino Reboul, 57, rue de Torcy.
1512. S-ino Genevois, 30 rue de la Sabliere,
1513. Martin, Auguste, komercisto, quai Nord io, Macon
1514. S-ino Martin, » » »
1515. Nerson, Oscar, 36 rue Milton,
1516. Engel, Adolf, artilerikapitano, Alariahilferstr., 22,

Paris 
AVien



1517. Ortegat, Lucien, Dr., Begijnenstraat, Mechelen (Belg)
1518. Van Peteghem, Leon, O.-L.-V. straat 31, » >
1519. F-inode Villers-Masbourg, Clementine, rentulino, boul-de la

Senne, 52 Bruxelles (Belg.)
1520. 1’odrusnik, Somerstraat 5. Antvverpen »
iĵ z i . S-ino Therv, rentulino, 20 place verte, Valenciennes (Nord, Franc.)
1522. Kubiĉek, Jos, Dr., kuracisto, Olsmouc 15,
1523. Roe, Marius, Krŭgerplaats, 
1524.3 F-ino Marse, Charlotte, Holbeinstr. 45, 
«525- a
1526. Genermont, Marcel, arĥitekto, place de la Republique.

Stapel, van Kinsbergenstraat g \,

(Aŭstr.)
Borgerhout (Kclg.)

Dresden (Germ.) 
’s G raven hage (Hoi.)

* 
Bouchel, Henri, profesoro, 32, rue d’Amiens, 
S-ino Bouchel, » »

«
Arras (Franc.)

»
F-ino Littledale.Louise H.,i6,Belgrave Rd.Rathnunes, Dublin(AngL)
Senfi, Alfred, komercisto, Sŭllbergstr. 56, 
F-ino Senff, Else, »
F-ino Senfi, Charlotte, »
F-ino Witt, Gertrud, 32, Grindelallee,

Blankencsr (Gemi,)

>
Hamburg (Gemi.)

1583. Grabotvski, Antoni, inĝeniero, Hoza, 42,
1584. Villareal, profesoro,
«585-
1586.
1587.
1588.
«589.
«59‘«-
«59«,
«592,
«593-
«594-
«59; •
1596.
«597-
1598.
«599-
1600.
1601.
1602.

Varsovio, (Rus.)
Lima (Peru.) 

Tours (Franc.) 
Tours (Franc) 

Birmingham (Angl.) 
London (Angl.)

»
Queenland (Aŭstral.)

Perth, (Angl.)
»

Berchem (Belg.) 
Krako w (Aŭstr.) 
Krakotv (Aŭstr.)«7,

»
Lwotv

Lonczki
Blaŝki

Moulins, (Allier. Franc.)
1527. S-ino Cox, Adgar Studio, Bedford Park, Chis \vjck, London W.(Angl,)
1528. Cox, Merovn, artisto-studento, »
1529.
*53°-
«53'-
«532.
«533-
«534-
1535.
1536. Onten, Ernest, librotenisto, 25, Favendish Vale, Nottingham (Angl.)

Stein, E. 2, rue de la Madeleine, Douai(Franc.)
F-ine Greiner, Augusta, lernejestrino, 43, rue de l’Abbaye,

Bruxelles (Belg,) 
Valenciennes (Franc ) 
Wash ington, (Usono.) 

Barcelona (Hisp.) 
t »

Buttress, Herbert Carlton, 58, de Treville Avenue,Cambridge (Angl.) 
»

Hamburg (Germ.)

Durieux, Theodora, makleristo, Dodoensstr., 34, Antwcrpen (Belg.) 
Boom »

Chi cago (Usono) 
Branden burg (Germ,) 

Charlottenburg »
Kingston-on-Thames (Angl.)

>
»
»

«603.
«537-
«538.

F-ino Barret, Fernande, 12 boul. Carpeaux, 
Thonssen, \Vilhelm, 315 C str. S. E.
Llevat y Belada, Espana Industriaj 8, Saus 
S-ino Llevat y Belada, »

S-ino Buttress, »
F-ino VVurm, Else, 115, Kaiser \Vilhelmst., 
Lorenz. Robert, komercisto » »

» »

Verbruggen, Jean, Iloogstraat, 14, 
S-ino Simonek, 1669, Blue Irland, 
Schaefier, Ernst, jurnalisto, Havelberg, 
Svoboda, Ottomar, eldonisto, Suarezstr. 54, 
Sexton. I. Maurice, 
S ino Sexton, 
F ino Sexton, Hilda, 
Sexton, Walter, G., 
F-ino Breguet, Louisa, Sablons 
F-ino Breguet, Berthe, » 
F-ino Gasie, Jeanne, Scheldestraat, 14,

«

>
Neuchatel (Svis.)

»
Antvverpen (Belg.) 

Bergen (Norv.) 
Utrecht (Hoi.)

«539. 
«540.
«54«.
1542.
«542.
«544-
>545- 
1546.
1546, S-i no Bilgmann,
>548. 
1549'.
1550.
1551. 
«552, 
«553- 
«554. 
1555- 
1556. 
«557- 
«558. 
«569
1460. Schibbve, Einar, instruisto,
1561. F-ino Guldemont Emilia, \Villem Barentstraat,
1562. F-incThiels, Maria, kafejistino/Marialei, 19,

St Mariaberg-Eeckeren (Belg )
1563. F-ino Cass, Kathleen, studentino, 15 \Vathing Str., Preston (Angl.)
1564. S-ino Mcgahv, sama adreso.
1565. Seifert Friedrich Er. juristo, Hohenzollernstr. 20,

Kotzschenbroda (Germ.) 
F-ino Waddington, Minnie, Green Head Lane, Keighley (Angl.) 
Francois, Luis, 90 rue de la Fleche, Niort (Franc )
S-ino Rudy, Kaleigh, N. C. O. (Usono)
F-ino Schoonhevdt, Simone, Zuiderlei. 133, Anttverpen (Belg,)
Maurer. Oscar, poŝtadministristo, Sternstr. 6. Mŭnchen (Germ,) 
F-ino Godin, Charlotte, rue Gambetta, 68. Condĉ-s-Escault,(Franc.) 
Ciklan, Georgo, pentristo Tiflis, Kaŭkazo (Rus.)
Devjatnin Kovno (Rus.)
Mann, \Villiam Walter, jurnalisto, 133 High Holborn,

London (Angl) 
Coleman, Stanlcv Fackson, aŭtoro, 53 Catherina St. Reading,

Berksh, (Angl.) 
F-ino Taylor, Winifred Ellen, stenografistino, Espero, Sta iwav Rd, 

Coventry (Angl.) 
Minon, Leon, meblisto, Middelbowe_v Rd. 32, Boitsfort »
.S-ino Grofino Daufios, Lea, remistino, Paris (Franc)
Trotin, Alfred, poStoficisto, LaRochelle-Pallice »
F-ino Higgs, Esther, Sunnvside Shavvfield Park, Kent (Angl.)
F-ino Klingelhoets, Maria, instruistino, Lange Congostr 18,

Antvverpen (Belg) 
F-ino Pausvels, Elvire, Turnhoutsche Baan 54, Borgerhout >

1566.
1567.
1568
156J.
1570.
1571.
«572.
«573.
«574.

«575-

1576

>577-
«578, 
>57$- 

.«580.
1581.

F ino Asselin, Louise, av. de Grammont, 7, 
F-ino Britard, Gabrielle, rue Colbert, 88, 
Bett, J. R., 122. Churck Rd , 
F-ino Smith, (iertrude Leivishamhill, 41,
F-ino Puwis, Dorothv, Roval Hill, 38, Greentvich, London 
S-ino Fuller, Plumstead Common Rd. 66. Wolwich
Fuller, Courtenay James, kuracisto, satna adreso. »
F-ino White, Edithe M , Kiarraba, Trotvong, 
Davies, David, instruisto. Aberdeen St. 243. 
Fieriinger, Eugene, profesoro, Olomouc 
Van den Kerkhove, 
Tislowits. Henrvk, Dr.
Rudnicki, Stanislav, landa oficisto, Kopernika, 
Rosenstock, Leon, Dr., str. Basztowa, 27,
Herold, Benedvkt, studento ul Potockiego, 22, 
Szurek, Josef, pastro, 
Raivicki, Francisko, pastro,
F-ino Bernard, Constance, instruistino, 13, mede Revel,

Tou louse (F ranc.) 
Hcnnes, Willem Cornelis, oficisto, Piderbieststr., 29,

Haarlem (Hoi.) 
Marseille, Charles, studento, 136, av. Parmcntiers, Paris (Franc.) 
Roe, Marius, diamantkomercisto,Krŭgerplaats,25, Borgerhout (Belg.) 

Saloniki (Turk.) 
Kempen (Germ.) 

Altenburg, (Germ.) 
Worms (Germ.)

1604.
1605.
1606. Ŝabunin, Ivan, Dr., kuracisto,
1607. Junker, Adolf. arĥitekto, Toniserstr., 5,
1608. Fleischer, Ludvvig, pordisto,
1609. Briegleb, Karl, Dr. kuracisto, Andreasstr 20,
1610. Lee, Haroldr komizo, 4, Brick Bank Almondburv,

Huddersfield (Angl.) 
Budapest (Hung.) 

London ('.ngi.) 
Aachen (Germ.)

D-ro Lorand, Leon. Lajos Kosuth u io,
F ino Hutchinson, M. C., ii Oakley Str.,
Na\vroĉik, Josef, tajloro,
Vigouroux, Charles, drogisto, Boul. de la Vilette 152, Paris (Franc.) 

Blarieum (Hoi.)

1611.
1612.
1613.
1614.
1615. F-ino Tervey van Rees, Maria, Amikejo,
1616. - Cunningham, A. H. D., privata instruisto, London Rd47

Reading (Angl.) 
Chorley (Lane.-Angl.) 

» » 
Louhans

Berlin 
Koloszvar

Galatz, (Rum.)

(Franc.) 
(Germ.) 
(Hung.)

1617. S-ino Collver, 3'Southport R d,
1618. Brown, Mayfield,
1619. Pelletier, Delphin. profesoro, grande rue 39,
1620. F-ino I indecke, poŝtoficistino,
1621. Amon, Otto, profesoro de stenografio,
1622. Fischer, Henriko, instruisto, Cuza voda 73,
1623. F-ino Canzler, Emiline, Bismarckstr. 3,

Weisser Hirsch, Dresden (Germ.) 
Kaliŝ (Rus.) 

Blois (Franc.) 
» *

Poremba (Germ.) 
120,

Erfurt (Germ.) 
Geneve (Svis.) 

Bremen (Germ.)
1631. Gimzel, Paul. instruisto, 38^ Kaufinannsmŭhlenkamp, » »
1632. Lenoir, Goorges, fervojisto, rue de la Republique, Sotteville (Franc.)
1633. Rittner, Erich, komercisto, Breslauerstr., 57,
1634. Soison, Marcel, instruisto, rue des Tauxelles,
1635. Beuve, Louis, instruisto, rue Diderot,
1636. Borel, Jean,
1637............................................................
1638. Hummel, Ernst, komercisto,
1639. F-ino Fels, Regina, kuracistino, Lunaste,
1640. Borgh.John,
1641. Artigues, Rene, kuracisto. 142, rue de Gourolles,
1642. F-ino Artigues, 142, rue de Gourolles,
1643. Araheno. Michele, posedanto, Salito-Prione.7-4,
1644. Adler, Artur, ŝtatoficisto, str. Featralna 21,
1645. Llarcnce. Lluna. Juan. instruista, Bilbao 5>
1646. Frŭs. Einar, fervojasistanto,

1624. Scezcpankieivicz, Bronislov, librejisto,
1625. S-ino Etienne, rue du Pont-Neuf, 79,
1626. F-ino Bridel, Genevieve, rue Port Cote, 24,
1627. von Sidi, Rudolf, libiotenisto,
1628. Seokow, Friedrich, supera poŝtasistento, Nordhauserstr.,

1629. Jeniŝek, Jaroslav, libristo, rue de la Bourse, ie,
1630. Fricke, \Vilhelm, instruisto, Dŭsternstr., 131,

Schweidnitz (Cerm.)
Troyes (Franc.) 

» »
Couvet (Svis.)

Frankfurt a. M. (Germ.)
Swow (Aŭstr )

Borga (Fini.)
Paris (Franc.)
Paris (Franc )
Genova (Ital.) 

Swow (Aŭstr.) 
Barcelona (Hisp.) 
Aalborg (Llan u ja)

1647. Tison, Emile, policinspektoro, prefecture de police, Paris (Franc.) 
1618 Brossier, Fernand, vivasekura kalkulisto, 44, rue de Trevise.

♦ Paris (Franc)
1649. F-ino Raffard, Marie, instruistino, av. de la gare 6.

y St. Chamond, Loire (Franc.)
4 4’1582,



1650. F-ino Raflard, Louise/instruistino, av. de la gare \
St Chamond (Franc.) 

Tmgston en Thames (Angl ) 
165,

1651. F-ino Pratt, Elsie Mar,
1652.
1653. F-ino Schmidt, Olga, Damnnveg, j
1654. S-ino Moyer-Sequ juse, rue de Paris
1655. Codin. Leon, profecoro, rue Vien a tdc 13. 
• 656
•657.
1658.
1659.
if6o.
1661.
1662.
i66f
1961.
16 5.

Marock. Ernst. instruisto, Hansastr.

15*

1666.
1667.
1668, 
J659.
1670.
1671.
1672. 
«673. 
>674.

F-ino Kaseton, Mar, 133 South St.. 
S-ino Kaseton. Gracie, 6 Wallaoe St 
Rousseau. Theophile, profesoro, rue Baui|in. 
Koczin, Therese, nova strato p: opra donio, 
Hentze, \Vilhelm, telegrafisto, Parkstr., t, 
de Nogales, Juan, pentristo, luidad Bodrigo, 
F-ino Billen. Alice, rue Faider 7 , 
Joo, Stetan, kontoristo. 15 str. Pcterjia, 
F-ino Kohler, Anna, Casseleistr.. 52, 
Voorbev,Thomas George, instrumentaristo.

?,Resalleen Terrace Golf Rd, Forest Hill, 
VVunsche, Bruno, komercisto 
Bernard, Xavier,oficisto, Pl.V. Hugo,9. 
Bastien. Albert, oficisto, rue de Paris, 70,

• t

Bremen (< »erm.)
Frankfurt » 

Valencieno s (France)
*

(St Andre \vs,
(St

Fifo - Angl)
Andreus, » »

Dijon (Franc.)
Kovno (Rus.)

Dŭsseldo f (Germ ) 
Salamar ca (Hisp.) 
Bruxelles ( Belg.) 

Debreczen (Hung.) 
Cassel (Gemi.)

London (Angl ) 
Obercdenvitz Gemi.) 

St l 'enis (Franc.) 
St Denis (Franc.)

Gromann, John, kuracisto, 521. Columbia Althaea, New York (Usono) 
Pastoor, Johan, redaktisto, Brugplein, 6, 
Booth, John, inĝeniero, Rashdoivn 25. 
J.inse, Rudolf. inĝeniero, Hindersinstr.4a, 
Pollnitz, Otto, komercisto, Alorellstr, 21, 
Fouchard, Louis, advokato,

Chateau de Feuilleaucourt pres Peronne (Erare.)
>

Courtrai (Belg ) 
» »

Dreslaŭ (Germ.) 
Cassel (Germ.) 

(D aŭ rigo ta .)

's Hertogcnbosch (Hoi.)
Melbourne (Aŭstra!.)

Berlin X. W. 40 ((icon )
Augsbourg »

>675-
1676.
1677.
1678.
16/9.

Fouchard, Gabriel, » »
Decoene, R. P.,pastro, Chaussee d’Albecke, 
F-ino Dccoene, Rachel. •» »
Eilenberger. Hans, kafejisto,
Potter, Henriko,komercisto, Wolfschlucht, 25,

&

r* 4

Gefianĉoj ! Geamikoj ! Geoficistoj!

Gcdirektor jj ! Geentreprenistoj !

Volu turni vin al mi, se vi volas ekkoni precize ies 
karakteron

Se

Al
skizon

vi
1
1

ĉiu,
por Sm. 1,—

se
!
sendos al mi dudeklinian 
grafologan skizon por 
detalan analizon por 

kiu sendos al mi tiun ĉi

skribaĵon, mi faros
Sm.

anoncon mi faros la

1.50
2.50

Erich Glanzner en Germanujo
Ĝis la 2a de septembro BERLIN 0,34, Konigsbergerstr. 13. 
De la 2a de septembro BERL1N-RIXDORF, Treptowerstr. 91.

ĉeestanta la nunan konK 
greson, lerta teĥnikisto, 

jam de 15 jaroj tre gravan marmorfirmon, 
pli profitan situacion, ĉu industrian, ĉu

eiga Ingemep 
s u bdi re k tanta 
dezirus trovi 
komercan.

4

O ni bonvo le tu rnu siti a l la

POŜTEJO — VENDEJO (KONGRESANO 1262).

German Undo Majo-Oktobro

Jf//,
pos.: Dr. KFUSCHEWSKY .

estinta asistanto de D-ro LAHMANN.

Specialajo : KURACADO LAU LAHMANN KUN
RESTADO EN MARBANEJO.

//// C

Aŭskultu

r '9

Marque deposte n0 13195

• • 

t • La onciala Viskio ne la Za Kongreso • •

• •

jam la 12-an de septembro aperos 

la kongresa numero de

„LA KRONIKO»
T u tm onda revuo pri kron iko , sta tis tiko ka j

II propagando  de  E speran to La kongresnumero
* enhavas detulau raporton ori/inalan pri la 

Antverpena kongreso kaj pro sia baldaŭa apero estos tre 
verŝajne la unua detala sciiganto pri la kongreso. Jara- 
bono al „La Kroniko" estas nur 1 Sin Literaturamantoj 
abonos „L K." n kun literatura aldono, formanta apartajn 
libretojn 16 — 24 pagajn, ĉiumonate. Jam aperis: n-ro La 
Kongresa Parolado de D -ro Z am enho f en \V ishington, 
n-ro 2-a Propraj nomoj en Esperanto de P ro f. C hrista ller , 
n-ro 3-a Libro tle Kantoj. H  'M eine , n-ro 4-a Esperanto kaj 
Ido deL .E .  M eier, n-ro 5-a Vidaĵoj de Senlimo de P ro f.F ino t. 
— Neabonantoj ricevos la kongresnumeron kontraŭ 
sendo de 1 respondkupono per la Esperanto-Propagando 
Instituto, Leipzig (Germanujo^, Kaiser-ii ilhelm-Str. 15.

t'

l

PREZO en registara tenejo en Glasgotv) :

10 Sm. por 12 boteloj 
sendkosto kaj limimpostoj pageblaj de la 

ricevonto. .

Speciala rabato al Esperantistoj

Skribi por detaloj al

UCHANAN, SCOTT & K-io

GartiHand Stresi, GLASGO W (Skotlando)



i

9

PREZO : Fr. 2,50

Li

Havebla en la Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA

Bl

FORMORTINTA DEIiSUND
(ZALIGER V-A.1V ZON) 

d e RENE VERMANDERE

ESPERANTIGITA DE OSCAR VAN SCHOOR 

kun surlignaj gravuraĵoj de H. VAN OFFEL



★SEPA INTERNACIA KONGRESO DE ESPERANTO

(Antverpeno, 20-27 augusto 1911)

Lasta numero
N=ro 6.

Sabaton, la 26an de
Augusto 191L

Unu ekzemplero estas senpaga por la kon- 
gresanoj ; pluaj ekzempleroj kostas po io cen- 
timoj. — La kolekto (ses numeroj) : i frankon.

DANKO

—0-0 —

Ho Antverpeno, al nia anar* 
Vi estis tiel favora,
Ke vi tre certe konvinkis nin 
Pri via eco bonkora.

Vi grandanime akceptis nin, 
Gojigis nili per via arto, 
Per kantoj, dramoj kaj plezuraj' 
Vi zorgis por nia bonfarto.

Ni vidis amon por nia ide’ 
Bonvolon por nia la celo, • 
Kaj viaj artistoj montris al ni, 
Ke ĉe vi regadas la belo.

Por ĉiam de nun kunligas nin 
Kun vi la forta ĉeno 
De 1’danko kaj de Fami kee’ 
Por vi, lio Antverpeno !

L. El b (Kotzschenbroda).

Li tera iu raj Konkursoj
(ALDONO)

La laŭreato de la ’3a kon Kurso estas S-ro Ja me s Ro b - 
b ie , el Edinburgo.

Parolo de F-ino Posenaer
Dum la hodiaŭa ferma kunsido de la kongreso, F-ino Ma r ia  Po s e n a e r  

prezentis al nia kara Majstro pentraĵon de S ro E. St o f f e e s , £4 Skeldo  an taŭ  
A ntverpeno . Jen la teksto de la parolo, kiun ŝi diris tiuokaze.

N ia  kara  am ata  M ajstro ,

La kongreso baldaŭ finiĝos. Belaj ajoj estas forflugemaj. 
Dum unu jaro ni preparis la akcepton de niaj fremdaj amikoj. 
Ni laboris kun ĝojo, kun entuziasmo pro la celo. Tamen pli ol 
unu fojon ni revenis el niaj kunvenoj tute sen kuraĝi gitaj, tute 
ĉagrenaj pro neantaŭviditaj malagrablaĵoj. Nian plej grandan 
seniluziiĝon ni sentis la tagon, kiam ni dubis pri la ĉeesto de 
nia Majstro. Profunda kaj sincera estis nia bedaŭro. Sed la 
nubego preterpasis. Kaj ju pli profunde ni estis sentintaj la 
doloron pro tiu ebla foresto, des pli alte ni ĝojis pri la certigo 
de via alveno.

Nun tiuj belaj kune pasigitaj tagoj jam forilugis. Ĉiam ili 
restos en nia memoro, en la memoro de ĉiuj belgaj 
samideanoj, kiel la plej belaj el nia esperantista vivado. 
Ni vin dankas, kara Majstro, pro via restado en nia urbo, 
en nia lando. Ni esperas, ke vi ankaŭ konservos iomete a grabi- 
ajn pensojn pri via vivado inter ni. Ni esperas, ke vi, ke viaj 
estimataj edzino kaj infanoj kelkfoje rememoros kun ĝojo la 
Skeldurbon. la urbon de la Sepa. Kaj tial, en la nomo de ĉiuj 
belgaj esperantistoj, ni prezentas al vi memoraĵon daŭran, 
kiu en la malproksima Varsovio vin reportos kelkfoje sur la 
bordojn de la Skeldo. Bonvolu ĝin akcepti, kara Majstro, kara 
Sinjorino Zamenhof. Gi estu la esprimo de nia respekto kaj 
amo

-------------se------------
Ekspozicio]

Ni varme konsilas al la gekongresanoj viziton al nia 
ĝenerala esperantista ekspozicio (gimnastika halo de la Reĝa 
Ateneo) kaj la tute rimarkindan ekspozicion de la V agabonda  
K lubo  (koridoroj en la unua etaĝo de 1’Reĝa Ateneo )



Koncerto okaze de la disdono de la

premioj de la Literaturaj Konkursoj.

Je la 3a ĵaŭde la kongresanoj multnombre kunvenis 
en la Flandra Operejo por ĉeesti la disdonon de la premioj 
de la kongresaj Literaturaj Konkursoj, kaj por aŭskulti la 
koncerton kaj parolon, kiuj formis al tiu disdono belan festan 
preludon.

Ce la apero de D-ro kaj S-ino Za me n h o f  en la honora 
loĝio, la aŭskultantaro, ĉiam preta esprimi sian entuziasmon, 
aklame stariĝis kaj kantis « L’Espero ». La programo 
komenciĝis per fortepianajo, R ondo  C apricc io so de Mendels- 
sohn, kiun bonege ludis blinda samideano, S-ro Gr ie v e , el 
Skotlando. Lin sekvis F-ino Me l c h io r , blindulino el 
Kopenhago, kiu kantis L a Z am enho fa lingvo , recitativan 
pecon verkitan de S-ro Lauritzen. En ambaŭ okazoj oni sentis 
tiun emociigan kortuŝan potencon, kiun havas preskaŭ ĉiam 
kanto aŭ ludo de blindulo kaj precipe ĉe muzikaĵoj en Es- 
peranto,kiupor tiuj de 1’sorto frapitaj fratoj niaj malfermas tutan 
novan mondon de lumo kaj ĝojo. Ambaŭ devis doni bison.

Post tiuj du muzikaj numeroj venis alia, neniel malpli 
muzika : la parolo de S-ro Ed mo n d Pr i  v a t , el Ĝenevo, 
pri Zxz E speran ta L itera tu ro . Redoni detale la belan muzikon 
de vortoj kaj pensoj, per kiu nin regalis nia elokventa sam- 
ideano, ni ĉi tie ne povas. Nur ni povas diri, ke li sukcesis 
esprimi en la brila maniero, kiun ĉiuj kongresanoj konas 
lia, la veraĵojn, kiujn sentas en la koro ĉiu efektiva amanto- 
uzanto de nia kara lingvo. Per koraltigaj vortoj li rakontis 
al ni plej bele la modestajn komenciĝojn de la pratempo 
de la esperanta literaturo, montris, kiel ĝi kreskis sub la plumoj 
kaj sur la lipoj de de niaj unuaj verkistoj kaj bardoj, diris, 
kiel ĝi kreskis el la vivo mem de niaj pioniroj, la unuaj 
batalantoj por nia afero, kaj liaj belaj bildoj vekis en 
nia imago ne nur la kortuŝajn rememorojn de la primitiva 
epoko de nia literaturo, sed ankaŭ, vidigis al ni la gloran 
disfloriĝadon, kiun pretigas por ĝi la estonteco, kiam ĝi 
okupos inter la naciaj literaturoj la lokon, kiun rajte devos 
okupi lingvo, kiu ebligas al la diversnaciaj verkistoj donaci 
en internacia formo al la tuta mondo la plej amatajn 
trezorojn de sia propra lando kaj popolo. Ĉu ne ridinde 
estas, li diris, diskuti pri ŝanĝoj kaj plibonigoj en lingvo, kiu 
tiel potence floras kaj vivas ? En lingvo, per kiu homaj koroj 
tiel bele esprimis siajn plorojn kaj ridojn, sian ĝojon kaj mal- 
ĝojon, en kiuj homoj sen tis? En lingvo, kiu liveris al ni tiajn 
festenojn de belvorta muziko,kiun oni havis dum la prezentadoj 
de K aa tje  ?

Trifoje la oratoro estis aklame revokita sur la scenejon, 
kaj ĉiu certe ĝojas, ke laŭ komuna deziro oni poste presigos en 
ĝia tuteco tiun belan parolon, kiu tiel ĉarme kaj trafe vekis la 
senton de la esperantista popolo.

Sekvis aliaj numeroj : Dum tu ta la  etera ’ , kanto de A. 
Mascheroni, bele prezentita de blinda skota amiko S-ro I. S. 
Br a n o , akompanita fortepiane de alia blindulo, S ro A. D. 
Gr ie v e  ; Ŝ i ne  legos  ĝ in , sprita monologo verkita de D-roVan 
der Biest, tre ĉarme deklamita de F-ino I. Ve r me u l e n  el 
Antwerpen, kies vivoplena rakonto de ŝia «esperantista 
romano » elvokis longan aplaŭdon kaj bisigon ; M i ekdor- 
m ados en trankvii’ de Bishop, simpatie kantata de blinda 
samideano, S ro C. R. Ma c k a v , el skotlando. S-ino El b , 
el Dresden, kun granda talento prezentis pecon tre bonstile 
tradukitan de si mem el la Biblio, Sam son ka j D alila . Kaj■ 
tiam venis la d isdono de la prem io j.

S-ro Sc h o o f s legis por sia voĉlaciĝinta amiko D-ro 
Va n  d e r  Bie s t  la raporton, kiu aperis en la hieraŭa numero 
de la kongresa gazeto.

Post tiu legado la premiitoj devis iri sur la scenejon por 
prezentiĝi persone al la aŭskultantaro, kio okazis cevi vaj ap- 
laŭdoj.

Komuna kanto de « L' Espero» finis kunvenon, kiu 
liveris denovan pruvon pri la vivanteco de nia kara Esperanto, 
kaj kiu, kiel diris S-ro Pr iv a t , estis tre agrabla ŝanĝo de la 
iom sekaj diskutoj de la agadaj kunsidoj.

Wo mo  (London).

Vagabonda Klubo
Kio estas la celo de la Esperantista Vagabonda Klubo ? 

Unue krei tutmondan fratecon de ĉiuj specoj de art verki stoj ; 
ĉu pentrart-istoj, ĉu muzikistoj, ĉu aktoroj, ĉu literaturistoj. 
Due, la geanoj uzas sian specialan scion por propagandi la 
esperantan idealon. La Artekspozicio, kiu nuntempe troviĝas 
en la galerio de la Reĝa Ateneo, celas allogi la eksterulojn 
per la varieco kaj altkvalito de la pentrajoj, elmontrante, 
ke famaj artistoj serioze konsideras la utilecon de la lingvo 
kaj penas uzi sian talenton por konvinki la skeptikulojn pri la 
valoro de Esperanto. Personoj, kiuj vizitas la Artekspozi- 
ciojn de la Esperantista Vagabonda Klubo, preskaŭ ĉiam 
petas informon pri la idealo de Esperanto kaj ekinterisiĝas 
je la afero. Tre ofte la ekspozicio ekbruligas la fajreron, kiu 
poste kreas brilan flamon. La Klubo, do, celas krei frat- 
harmonion inter la artistaro kaj enkonduki pluan rimedon en 
la propangandon de Esperantismo.

Ma b e l  Re t t e r  (London).

Pri protesto
Ĉar kelkaj personoj komprenis la proteston, kiun kelkaj 

katolikaj esperantistoj publikigis kontraŭ la disdono de jurnalo 
atakanta ilian religion, proteston kiun mi memla unua sub- 
skribis, mi jen deklaras, ke tiu protesto TUTE NE sin turnas 
al L a Sepo por la  Sepa , kiu NENIEL estas kulpa pri la 
okazintajo.

Au s t in Ric h a r d s o n ,
, prezidanto de

In ternacia  K ato lika U nigo E speran tis ta  
(I. K. U. E.)

- -------- oco------- ■—

Morgaŭ, dimancon, la 27an. sur la Sint-Jansplaats 
(Place St Jean): Manovro de la Ruga Kruco.

Pr o g r a mo

U nua  parto , montrota per unu trumpetovo.
Unuaj flegoj al vunditoj sur figurita militkampo 

(flegistoj).
Transportoj per brankardo al la pansloko (poste de 

secours).
Urĝaj flegoj ĉela pansloko kaj enskriboj sur la diag- 

nozajn kartojn.
Transporto al la ambulanco.

Prosi murna daŭro : i 2 da horo.



D ua parto , montrota per 2 trumpetblovoj.
Flegado en ambulanco de la Ruĝa Kruco (figurita per 

tendo).
Ekzameno kaj, se necese, rearanĝo de la pansaparatoj 

(kuracistoj kaj flegistinoj).
Proksimuma daŭro : 1 4 da horo.

T ria parto , montrota per 3 trumpetblovoj,
Transporto de 1’vundi toj, el la ambulanco al transsenda 

hopitalo aŭ fervoja stacidomo (hdpital d evacuation 
ou gare) per brankardoj kaj per ambulanca veturilo.

Proksimuma daŭro: 1 4 da horo :

La vunditoj, kiuj estos kapablaj marŝi, akompanos la 
transportistojn kaj piedirante atingos la panslokon, ambu- 
lancon kaj transsendejon. Ĉi tiuj lastaj flegejoj estos figuritaj 
per tendoj. *

P. S. — La geaktoroj (geflegantoj kaj flegatoj) bonvolu 
ĉeesti sur la loko mem jam de ioa 1 2, por ricevi la instrukciojn 
necesajn al la rolo, kiun ili konsentos plennmi.

----- „

NOMARO DE LA GEKONGRESANOJ

(F ino )

1680. S-ino Vonaho, Pasa,
1681. Bartsch, Richard, inĝeniero,
1682. Krijn, Hendrik, instruisto, Jericholaan, 52,
1683. Keyser, 135, Mt. Vernon,
1684. Hermant, Alfred, komercisto, rue Focillier, 7,
1685. S-ino Collot, 2(, rue de la Ba re,
1686. Collot, Augustin, notario, 24, rue de la Barre,
1687. S-ino Haeseler, Gertrud,
1688. Haeseler, \\ illielm, instruisto,
1689. F-ino Limper, Hedwig, Bachstr., 22,
1690. S-ino Minelle, 53, rue de 1’Universitĉ,
1691. Stoaklev, Fred, ĥemiisto, Pembroke St.
1692. F-ino Hubert Eugenie, Buttes Chaumont,
1693. F-ino Fallot, Angelo, studentino, rue Gran vei Ie, 8, Besan^on
1694. Brandi, Hcllmuth, Mervingerstr. 3.
1695. Esser, Karl, inĝeniero, Kapellenstr. 49,
1696. Junker, Aŭg., studento, Hohestr., 26,
1697. Diemer, Eduard, dent-kuracisto, Gutenbergstr., 1,

Kdln-Ehrenfeld (Germ. 
New-York (Usono) 

Le Havre (Franc.) 
Le Havre (Franc.) 

Bolbec
Bruxelles (Belg.)

Antsverpen (Bclg.) 
Zwickaŭ (Germ.) 
Rotterdani (Hoi.) 

Union Town Pa (Usono.) 
Paris (Franc.) 

Macon (Franc.)
» 

(Germ.)

»
(Franc.) 
(Angl.) 

Paris (Franc.)
1 *

Kdln (Germ.) 
Kdln (Germ.) 
Kdln (Germ.)

Aachen
»
»

Reims
Cambridge

1698. F-ino Stoeppler, Leonorah. 105, iv. 94 St 
1699 Stirling, James, 38, rue Washington, 
1700. F-ino Maver, C.,
J701. Pitter, W.,
170^ Blanjean, Lucien, rue Louis XIV, 177, 
I7°3- Kohli, \\alter, inĝeniero, Schloss Geuz,

• t

Cothen, Anhalt (Germ.) 
Wilkens Borre (Pa-Unsono)

1721. de Lajarte, Rene, Fontenav-sous-Bois.
1722. Archdeacon, Ernest, 77, rue de I’rony,
1723. F-ino Piĉrard, Josephine, rue Gray, 137,
1724. Horoivitz, rue Terlist,
1725. Iwensky, Paul, provisora,
1726. S-ino hvenskv, Fanny, 
1727 Metadas, Basile, 
1728. Janssen, Albert, 218-76 St,, 
1629. Barr, J. Louis, Farnham, Aldershot,
1730. Brodin,
1731. Roberts, Wm P., 38 church av., Crosland Moor,

Huddersĥeld-Torksh. (Angl.)

(Seine-Franc.j
Pa*is (Franc.)
Ixelles (Belg.) 

Antiverpen »
Koivno (Rus.)

> »
Soukhoum-Kale (Kaŭk. Rus.) 

Brooklvn (Usono) 
Hampsh. (Angl.) 

Villeneuve s. Tonne (Franc.)

1732. Huguet, Albert, 25, rue Bourie rouge,
1733. Rohan, Charles, 3 Brick Court, Temple,

Orleans (Franc.)
London (Angl.

► t

*.

1

1

i

• •

• • La oficiala Viskio de la li Kongreso • •

• •

Z7°4- Cohn, Sally, 221, Main St.
1705. Cohn, sama adreso.
1706. Thdnssen, Wm. J. R., Dr 315 C. Str. S. E.,Washington, D. C.(Usono) 

VVien IV. (Aŭstr.)
Paris (Franc.) 

Cherbourg (Franc.) 
Durnlev (Angl.) 
La Have (Hoi.) 
Ginniken »

Paris (Franc.) 
Antiverpen (Belg.) 

Stockwell, London (Angl.) 
\Vorcester (Mass.-Usono) 

Harroiv Middl. fAngl.) 
Pittsburgh. Pa, (Usono)

» » >

1707. S-ino \Veber, Lotte, Magdalenastr., 40,
1708. S-ino Maurice, Fernand
1709. S-ino Le Duigon,
1710.
1711.
1712.
17x3.
J714.
1715.
1716.
1717-
1718.
1719.
J720.

Hartley, L., 160, Rectory Rd, 
Kronchen, Louis, 222, Bezuidenhout, 
Van Dijck, Antoun, 
Couturier, Ernest, 33 Quai Valmy, 
Minten, A., Potgieterstr., 41, 
Clua. F., 39, Mordaunt Str. 
Pillelt, John, konstruisto, 6,Jaques av., 
Woodfield, Montana, ii Bowry Rd. 
S-ino Hoodwell, M. E. 
S-ino Hailman, J. L., 310 S. Lang av.
S-ino Lŭders, Leivis, P., 42,nd, Chester av, Philadelphia, Pa

PREZO (en registara tenejo en Glasgovv) : 

10 Sm. por 12 boteloj 
sendkosto kaj limimpostoj pageblaj de la 

ricevonto.

Speciala rabato al Esperantistoj

Skribi por detaloj al

UCHANAN, SCOTT & K-io

Gartlilaiil Stresi, GLASGOff (Siollaoilo)



Beisa Innenieno ĉeestanta.Ia nun-n,kon' ■■“•■■j*1 ■ M greson, lerta teĥnikisto,
subdirektanta jam de 15 jaroj tre gravan marmorfirmon, 
dezirus trovi pli profitan situacion, ĉu industrian 
komercan.

O ni bonvo le tu rnu sin a l la

POŜTEJO — VENDEJO (KONGRESANO

*

German lando M aio-Ckiobro

pos.: Dr. KF.USCHEW$KY

estinta asistanto de D-ro LAHMANN.

Specialajo : KURACADO LAŬ LAHMANN KUN 
RESTADO EN MARBANEJO.

jam la 12-an de septembro aperos 

la kongresa numero de

„LA KRONIKO»
T u tm onda revuo pri kron iko , sta tis tiko ka j 
propagando  deE speran to . La kongresnumero 
enhavas detalan raporton originalan pri la 

Antverpena kongreso kaj pro sia baldaŭa apero estos tre 
verŝajne la unua detala sciiganto pri la kongreso. Jara- 
bono al „La Kroniko» estas nur 1 Sm Literaturamantoj 
abonos „L K.“ n kun literatura aldono, formanta apartajn 
libretojn 16—24 pagajn, ĉiumonate. Jam aperis: n-ro l-a 
Kongresa Parolado de D -ro Z am enho f en Washington, 
n-ro 2-a Propraj nomoj en Esperanto de P ro f. C hrista ller , 
n-ro 3-a Libro de Kantoj. H . D eine , n-ro 4-a Esperanto kaj 
Ido de£. E .  M eier, n-ro 5-a Vidaĵoj de Senlimo deP ro f.F ino t. 
— Neabonantoj ricevos la kongresnumeron kontraŭ 
sendo de 1 respondkupono per la Esperanto-Propaganda 
Instituto, Leipzig (Germanujo), Kaiser-Wilhelm-Str. 15.

PREZO : Fr. 2,50
i

PREZO : Fr. 0,35

FORMORTINTA DEUSUNO
(ZALIGER ZON)

d e RENE VERMANDERE

ESPERANTIGITA DE OSCAR VAN SCHOOR

kun surlignaj gravuraĵoj de H. VAN OFFEL

Havebla en la Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA

D-ro W. VAN DER BIEST

Amours Esperantistes
VAUDEVILLE EN UN ACTE

Havebla en la Vendejo 
(Reĝa Ateneo) 

kaj ĉe la Sekretario-Kasisto de 
LA SEPO POR LA SEPA


